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cZAS prAcY W pYtANiAcH  
i ODpOWieDZiAcH

WStĘp

Czasem	pracy	jest	czas,	w	którym	pracownik	pozostaje	w	dyspozycji	pracodawcy	w	zakła-
dzie	pracy	lub	w	innym	miejscu	wyznaczonym	do	wykonywania	pracy.	Generalnie	czas	pra-
cy	nie	może	przekraczać	8	godzin	na	dobę	i	przeciętnie	40	godzin	w	przeciętnie	5-dniowym	
tygodniu	pracy	w	przyjętym	okresie	rozliczeniowym.	

Pracownikowi	ponadto	przysługuje	w	każdej	dobie	prawo	do	co	najmniej	11	godzin	nie-
przerwanego	odpoczynku.	W	każdym	tygodniu	pracownik	ma	także	prawo	do	co	najmniej	
35	godzin	nieprzerwanego	odpoczynku.

Jednym	 z	 podstawowych	 obowiązków	 pracodawców	 jest	 organizowanie,	 rozliczanie	
i	ewidencjonowanie	czasu	pracy	pracowników.	Często	się	zdarza,	że	pracodawcy	popełniają	
przy	tym	błędy.	Błędne	rozliczanie	czasu	pracy	pracowników	będzie	nie	tylko	naruszeniem	
przepisów	 o	 czasie	 pracy	 i	 wynagrodzeniach,	 ale	 może	 również	 powodować	 konieczność	
wypłaty	zaległych	wynagrodzeń.	Może	to	też	skutkować	koniecznością	zapłaty	przez	praco-
dawcę	grzywny	w	wysokości	od	1	tys.	do	30	tys.	zł.

W	 publikacji	 przedstawiamy	 rozwiązania	 często	 spotykanych	 w	 praktyce	 problemów	
związanych	 z	 rozliczaniem	 czasu	 pracy.	 Dla	 większej	 przejrzystości	 pogrupowaliśmy	 je	
w	działach	obejmujących:

■■ normy	i	wymiar	czasu	pracy,
■■ systemy	i	rozkłady	czasu	pracy,
■■ okresy	odpoczynku,
■■ praca	w	godzinach	nadliczbowych,
■■ praca	w	nocy,	niedziele	i	święta.

Czytelnik	dowie	się	z	naszej	książki,	m.in.:
■■ 	jak	zapewnić	pracownikom	odpoczynki	dobowe	i	tygodniowe,
■■ 	czy	można	zabronić	pracownikom	opuszczania	zakładu	pracy	w	czasie	przerwy,
■■ 	jak	prawidłowo	wyliczać	wynagrodzenie	za	godziny	nadliczbowe,
■■ 	jak	prawidłowo	wyliczać	dodatki	za	pracę	w	godzinach	nocnych,	
■■ 	w	jakich	terminach	należy	wypłacać	wynagrodzenie	i	dodatki	za	nadgodziny,
■■ 	jak	rekompensować	pracownikowi	pracę	w	niedzielę	i	święta.
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i. NOrMY i WYMiAr cZASU prAcY

�Jak�określić�normę�dobową�i�tygodniową��
dla�pracownika�zatrudnionego�w�zadaniowym�systemie�
czasu�pracy

Zamierzam zatrudnić pracownika na pełny etat w zadaniowym systemie czasu pracy. Będzie 
pracował w różne dni tygodnia i w różnym wymiarze godzinowym w poszczególne dni, w zależ-
ności od liczby wykonywanych zadań. Jak w informacji o warunkach zatrudnienia zapisać dobo-
wą i tygodniową normę czasu pracy tego pracownika? Jak prowadzić dla niego ewidencję cza-
su pracy?

W	informacji	o	warunkach	zatrudnienia	Państwa	pracownikowi	w	zakresie	normy	dobowej	
należy	wpisać	8	godzin,	natomiast	w	zakresie	tygodniowej	normy	czasu	pracy	–	przeciętnie	
40	godzin	w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pracy	w	okresie	rozliczeniowym,	np.	1-mie-
sięcznym	–	jeżeli	taki	okres	rozliczeniowy	został	ustalony	w	Państwa	firmie.	W	ewidencji	
czasu	pracy	dla	pracownika	nie	trzeba	zapisywać	godzin	pracy,	tylko	odnotowywać,	czy	był	
obecny,	czy	korzystał	ze	zwolnień	od	pracy.

Informację	o	dobowej	i	tygodniowej	normie	czasu	pracy	należy	przekazać	pracownikowi	
pisemnie,	nie	później	niż	w	ciągu	7	dni	od	dnia	zawarcia	umowy	o	pracę.	Informacja	ta	może	
być	przekazana	w	 formie	opisowej	 lub	przez	wskazanie	przepisów	prawa,	 tj.	 konkretnych	
artykułów	Kodeksu	pracy	(art.	29	§	31	ustawy	–	Kodeks	pracy,	dalej:	k.p.).

Przykład
Pracownik jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy na pełny etat. Określając jego 
normę dobową i tygodniową przez wskazanie przepisów, można podać: „Dobowa i tygodniowa 
norma czasu pracy – art. 129 § 1 Kodeksu pracy”.

Zadaniowy	system	czasu	pracy	wprowadza	się	w	przypadkach	uzasadnionych	rodza-
jem	 pracy	 lub	 jej	 organizacją	 albo	 miejscem	 jej	 wykonywania,	 np.	 na	 stanowisku	 han-
dlowca	(art.	140	k.p.).	Po	porozumieniu	z	pracownikiem	trzeba	ustalić	czas	niezbędny	do	
wykonania	powierzonych	zadań	z	uwzględnieniem	norm	ustawowych.	Zatem	zadania	do	
zrealizowania	przez	pracownika	należy	wyznaczyć	tak,	by	nie	przekraczały	norm	wyno-
szących	8	godzin	na	dobę	i	przeciętnie	40	godzin	w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pra-
cy.	Praca	ponad	te	normy	będzie	pracą	w	nadgodzinach.	Pracownik	nie	może	więc	mieć	
ustalonych	zadań	w	 ten	 sposób,	 że	będzie	pracował	powyżej	8	godzin	na	dobę.	Można	
natomiast	zorganizować	mu	pracę	w	taki	sposób,	że	w	jednym	tygodniu	będzie	pracował	
np.	48	godzin	przez	6	dni,	a	w	kolejnym	tygodniu	w	tym	samym	okresie	rozliczeniowym	
przez	4	dni	przez	32	godziny,	tak	aby	przeciętnie	było	40	godzin	na	tydzień	i	przeciętnie	
5	dni	pracy.
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Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach

Nie	można	wprowadzać	zadaniowego	czasu	pracy	po	to,	aby	uniknąć	wypłacania	wyna-
grodzenia	wraz	z	dodatkiem	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych.	Ustalenie	zadań,	których	
realizacja	wykracza	poza	ustawowe	normy,	stanowi	naruszenie	przepisów	o	czasie	pracy	i	jest	
wykroczeniem	zagrożonym	grzywną	od	1	tys.	zł	do	30	tys.	zł.	Dochodzi	bowiem	do	plano-
wania	pracy	w	godzinach	nadliczbowych.

   W zadaniowym czasie pracy zadania należy tak ustalić, aby pracownik 
mógł je wykonać w ustawowych normach czasu pracy.

Sąd	 Najwyższy	 w	 wyroku	 z	 4	 sierpnia	 1999	 r.,	 (I	 PKN	 181/99,	 OSNP	 2000/22/810)	
stwierdził,	że:	nazwanie czasu pracy zadaniowym nie wyłącza stosowania przepisów o wyna-
gradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych.	W	innym	wyroku	z	15	marca	2006	r.	(II	PK	
165/05,	OSNP	2007/5–6/69),	Sąd	stwierdził,	że:	w razie stosowania systemu zadaniowego 
czasu pracy (art. 140 k.p.) pracodawca powinien wykazać, że powierzał pracownikowi zada-
nia możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym z norm określonych w art. 129 k.p.

W	stosunku	do	pracowników	objętych	zadaniowym	systemem	czasu	pracy	nie	ewidencjo-
nuje	się	godzin	pracy,	co	nie	jest	równoznaczne	z	nieprowadzeniem	ewidencji	czasu	pracy.

Pracodawca	zakłada	i	prowadzi	odrębnie	dla	każdego	pracownika	kartę	ewidencji	czasu	
pracy.	Dla	pracowników	w	zadaniowym	systemie	czasu	pracy	w	poszczególnych	dniach	na-
leży	wskazać,	czy	pracownik	świadczył	pracę,	wpisując	np.	„obecny”.	Ponadto	w	ewidencji	
należy	odnotować	m.in.	dyżury,	urlopy,	delegacje,	zwolnienia	od	pracy	i	inne	usprawiedli-
wione	bądź	nieusprawiedliwione	nieobecności.

   Dla pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy nie należy 
ewidencjonować godzin pracy.

przykładowe zapisy ewidencji czasu pracy pracownika zatrudnionego 
w zadaniowym systemie czasu pracy przez kilka dni w sierpniu 2015 r. 

10 sierpnia 11 sierpnia 12 sierpnia 13 sierpnia 14 sierpnia 15 sierpnia 16 sierpnia 17 sierpnia

obecny obecny obecny obecny urlop 
– 8 godzin Święto Niedziela 

– wolne
zwolnienie 
lekarskie

Podstawa Prawna
■f art. 29 § 3, § 31, art. 129 § 1, art. 140, art. 149 § 2, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066),

■f § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 
Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 286).

AnnA KAczmArczyK
specjalista z zakresu prawa pracy
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�Czy�pracownik�niepełnosprawny�może�odpracować�wyjście�
prywatne�w�innym�dniu,�niż�miało�ono�miejsce

Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności złożył wniosek o udzielenie mu 3 go-
dzin zwolnienia z pracy na załatwienie sprawy osobistej. Chciałby to odpracować w kolejnym 
tygodniu, zostając dłużej o 3 godziny. Takie rozwiązanie mi odpowiada, ale czy w przypadku 
osoby niepełnosprawnej jest ono dopuszczalne?

Nie.	Jeżeli	pracownik	jest	zatrudniony	w	pełnym	wymiarze	czasu	pracy	i	w	dniu,	w	którym	
ma	nastąpić	odpracowanie	wyjścia	prywatnego,	miałby	przepracować	w	sumie	powyżej	7	go-
dzin,	to	tego	dnia	nie	może	on	odpracować	wyjścia.	Jedynym	rozwiązaniem	byłoby	odpraco-
wanie	czasu	tego	zwolnienia	w	dniu,	w	którym	miało	ono	miejsce.

Na	pisemny	wniosek	pracownika	pracodawca	może	go	zwolnić	z	pracy	na	określony	czas	
w	celu	załatwienia	sprawy	osobistej.	Odpracowanie	tak	udzielonego	wyjścia	prywatnego	nie	
jest	uważane	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	nawet	wówczas,	gdy	prowadzi	do	przekro-
czenia	norm	czasu	pracy	(art.	151	§	21	k.p.).	Ważne	jest	przy	tym	jednak	to,	by	czas	odpraco-
wania	nie	naruszał	prawa	do	minimalnych	odpoczynków	dobowych	i	tygodniowych,	przysłu-
gujących	pracownikowi.

Te	zasady	udzielania	zwolnienia	w	celu	wyjścia	prywatnego	należy	stosować	również	do	
pracowników	niepełnosprawnych.	Ustawa	o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej	oraz	zatrud-
nianiu	 osób	 niepełnosprawnych	 (dalej:	 ustawa	 o	 rehabilitacji	 zawodowej)	 nie	 reguluje	 bo-
wiem	kwestii	wyjść	prywatnych,	natomiast	w	zakresie	nią	nieunormowanym	odsyła	do	prze-
pisów	m.in.	Kodeksu	pracy	(art.	66	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej).

   pracodawca może zwolnić pracownika niepełnosprawnego z pracy 
na określony czas w celu załatwienia sprawy osobistej.

Należy	jednak	zwrócić	uwagę,	że	czas	pracy	osoby	niepełnosprawnej	zaliczonej	do	znacz-
nego	lub	umiarkowanego	stopnia	niepełnosprawności	nie	może	przekraczać	7	godzin	na	dobę	
i	35	godzin	tygodniowo	(art.	15	ust.	2	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej).	Wskazana	liczba	
godzin	pracy	jest	normą	sztywną,	tzn.	nie	może	być	traktowana	jako	przeciętnie	7	godzin	na	
dobę	 i	przeciętnie	35	 tygodniowo.	Pracownik	niepełnosprawny	może	pracować	w	każdym	
dniu	maksymalnie	7	godzin,	a	w	danym	tygodniu	nie	może	świadczyć	pracy	ponad	35	go-
dzin.	Taki	rozkład	czasu	pracy	jest	przeszkodą	w	swobodnym	korzystaniu	z	możliwości	wy-
znaczenia	(nawet	gdy	pracownik	o	to	wyraźnie	wnioskuje)	dłuższej	pracy	w	jakimkolwiek	
dniu.	Nie	ma	znaczenia,	że	byłby	to	czas	odpracowania	wyjścia	prywatnego.	Czas	odpraco-
wania	także	w	przypadku	osoby	niepełnosprawnej	nie	byłby	czasem	pracy	w	godzinach	nad-
liczbowych.	Jednak	wyznaczenie	dłuższej	pracy	powyżej	7	godzin	na	dobę	i	35	godzin	na	
tydzień	pracy	byłoby	wykroczeniem	przeciwko	przepisom	określającym	górną,	maksymalną	
granicę	godzin	pracy	pracownika	o	umiarkowanym	stopniu	niepełnosprawności.	Dlatego	jest	
to	niedopuszczalne.
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Odpracowanie	 udzielonego	 wyjścia	 prywatnego	 przez	 niepełnosprawnego	 w	 stopniu	
umiarkowanym	byłoby	możliwe	w	dniu,	w	którym	miało	miejsce	zwolnienie.

Przykład
Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wnioskuje o zezwolenie na przyjście 
do pracy 2 godziny później ze względu na konieczność wizyty w szkole dziecka. Pracuje on 
w godz. od 8.00 do 15.00. Swoje zwolnienie od pracy chciałby odpracować tego samego dnia. 
Pracownik pracowałby zatem w godz. od 10.00 do 17.00. Takie odpracowanie nie spowoduje 
przekroczenia dziennej normy czasu pracy tej osoby, a zatem zgoda pracodawcy na odpraco-
wanie zwolnienia jest w tym przypadku dopuszczalna.

Możliwe	również	byłoby	ewentualne	zlecenie	niepełnosprawnemu	odpracowania	zwol-
nienia	od	pracy	w	innym	dniu	niż	dzień	wyjścia	prywatnego,	gdyby	niepełnosprawny	praco-
wał	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy	i	jego	rozkładowy	czas	pracy	w	danym	dniu	wraz	
z	czasem	odpracowania	wynosiłby	maksymalnie	7	godzin.

Przykład
Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym pracuje na 1/2 etatu. Tygodniowo pracu-
je przez 17,5 godz. w następujący sposób:

Poniedziałek wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00–12.00
(4 godziny)

8.00–12.00
(4 godziny)

8.00–12.00
(4 godziny)

8.00–11.00
(3 godziny)

8.00–10.30
(2,5 godziny)

Pracownik poprosił o zwolnienie z pracy we wtorek z ostatniej godziny, aby obejrzeć w szko-
le przedstawienie, w którym występuje jego dziecko. Zaproponował odpracowanie tej go-
dziny następnego dnia. Pracownik pracował zatem we wtorek w godz. od 8.00 do 11.00, 
a w środę w godz. od 8.00 do 13.00. Taki sposób odpracowania wyjścia prywatnego jest 
prawidłowy.

Podstawa Prawna
■f art. 151 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066)
■f art. 15, art. 66 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 493).

mAreK rotKiewicz
ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa 
Unii europejskiej
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�Jakie�normy�czasu�pracy�obowiązują�rejestratorkę��
usług�medycznych

Chcemy zatrudnić w nowo powstałej przychodni rejestratorkę usług medycznych. Czy musi ona 
pracować 7 godzin i 35 minut na dobę, czy może pracować po 8 godzin dziennie?

Jeżeli	są	Państwo	pracodawcą	niebędącym	przedsiębiorcą,	to	rejestratorkę	obowiązują	nor-
my	czasu	pracy	wynoszące	7	godzin	i	35	minut	na	dobę	i	przeciętnie	37	godzin	i	55	minut	
w	tygodniu,	gdy	jest	zatrudniona	w	podstawowym	systemie	czasu	pracy.	Natomiast	jeśli	są	
Państwo	przedsiębiorcą,	to	w	przepisach	wewnątrzzakładowych	można	ustalić,	że	rejestra-
torkę	będzie	obowiązywać	norma	czasu	pracy	wynosząca	8	godzin	na	dobę	i	przeciętnie	
40	godzin	na	tydzień.	

Gdyby	obowiązująca	u	Państwa	organizacja	pracy	uzasadniała	konieczność	wydłużenia	
dziennego	wymiaru	czasu	pracy,	to	dopuszczalne	jest	jego	przedłużenie	do	12	godzin	na	dobę	
w	ramach	równoważnego	systemu	czasu	pracy.

Czas	pracy	pracowników	zatrudnionych	w	podmiocie	leczniczym	w	przyjętym	w	da-
nym	zakładzie	pracy	okresie	rozliczeniowym	nie	może	przekraczać	7	godzin	35	minut	na	
dobę	i	przeciętnie	37	godzin	55	minut	na	tydzień	w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pracy	
w	 przyjętym	 okresie	 rozliczeniowym	 (art.	 93	 ust.	 1	 ustawy	 o	 działalności	 leczniczej).	
Ośmiogodzinny	dobowy	czas	pracy	dotyczy	wyłącznie	pracowników	technicznych,	obsługi	
i	gospodarczych.

Stanowiska	rejestratorki	medycznej	nie	zalicza	się	do	pracowników	technicznych,	gospo-
darczych	czy	obsługi	(jest	ona	pracownikiem	działalności	podstawowej)	w	przypadku	praco-
dawców,	którzy	nie	są	przedsiębiorcami,	dlatego	na	tym	stanowisku	obowiązuje	norma	czasu	
pracy	wynosząca	7	godzin	35	minut	(załącznik	do	rozporządzenia	Ministra	Zdrowia	z	w	spra-
wie	kwalifikacji	wymaganych	od	pracowników	na	poszczególnych	rodzajach	stanowisk	pra-
cy	w	podmiotach	leczniczych	niebędących	przedsiębiorcami).

Jeżeli	są	Państwo	podmiotem	leczniczym,	który	jest	przedsiębiorcą,	to	zapisy	ww.	rozpo-
rządzenia	przy	ustalaniu	norm	czasu	pracy	pracowników	mogą	mieć	jedynie	charakter	posił-
kowy.	Przyporządkowanie	określonych	stanowisk	do	konkretnych	grup	pracowniczych	po-
winno	bowiem	następować	w	przepisach	wewnątrzzakładowych	(np.	w	regulaminie	pracy,	
układzie	zbiorowym	pracy).	W	takich	przepisach	można	postanowić,	że	rejestratorkę	usług	
medycznych	obowiązuje	inna	norma	czasu	pracy	niż	7	godzin	35	minut	na	dobę.	Można	więc	
wskazać,	że	rejestratorkę	obowiązuje	norma	czasu	pracy	wynosząca	8	godzin	na	dobę	i	prze-
ciętnie	40	godzin	na	tydzień.

   pracodawca, który jest przedsiębiorcą, może ustalić  
w przepisach wewnątrzzakładowych, że rejestratorka medyczna 
będzie pracowała 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin  
na tydzień.



  nr 16/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 11

Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach

Gdy	jest	to	uzasadnione	rodzajem	pracy	lub	jej	organizacją,	w	stosunku	do	rejestratorek	
medycznych	może	być	wprowadzony	równoważny	system	czasu	pracy.	W	tym	systemie	mogą	
być	stosowane	rozkłady	czasu	pracy,	w	których	dopuszczalne	jest	przedłużenie	wymiaru	cza-
su	pracy	do	12	godzin	na	dobę.	Dotyczy	to	zarówno	pracowników	zatrudnionych	przez	przed-
siębiorców,	jak	i	przez	pracodawców,	którzy	nie	są	przedsiębiorcami.

Wprowadzenie	tego	systemu	czasu	pracy	nie	jest	możliwe	w	stosunku	do	pracowników	
niewidomych	 zatrudnionych	 na	 stanowiskach	 wymagających	 kontaktu	 z	 pacjentami.	 Nie	
mogą	Państwo	również	planować	wymiaru	czasu	pracy	powyżej	8	godzin	na	dobę	w	stosunku	
do	pracownic	w	ciąży	oraz	pracowników	opiekujących	się	dzieckiem	do	lat	4,	chyba	że	wy-
rażą	na	to	zgodę	(art.	94	ust.	4	ustawy	o	działalności	leczniczej).

Przykład
Pracodawca zatrudnił rejestratorkę w równoważnym systemie czasu pracy na pełny etat. 
Równoważny czas pracy został wprowadzony w przychodni ze względu na godziny jej 
otwarcia od 8.00 do 20.00. Pracownica przedstawiła pracodawcy zaświadczenie o ciąży. 
Od dnia przedstawienia tego zaświadczenia pracodawca, układając harmonogramy pracy 
na dany miesiąc, nie może dla niej zaplanować pracy przekraczającej wymiar 8 godzin 
na dobę. W praktyce spowoduje to, że pracownica, mimo że jest zatrudniona w systemie 
równoważnym, praktycznie będzie pracować po 8 godzin na dobę. Pracodawca nie będzie 
mógł więc w jej przypadku w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje równoważny system 
czasu pracy.

Jeżeli	istniejący	u	Państwa	rodzaj	pracy	oraz	jej	organizacja	uzasadniają	przyjęcie	sys-
temu	równoważnego,	np.	ze	względu	na	godziny	otwarcia	przychodni,	mogą	Państwo	ten	
system	wprowadzić.	System	równoważny	ustala	pracodawca	w	zakładowym	układzie	zbio-
rowym	pracy	lub	w	regulaminie	pracy,	a	jeżeli	zatrudnia	poniżej	20	pracowników	–	w	dro-
dze	tzw.	obwieszczenia	(art.	150	k.p.).	Wprowadzenie	równoważonego	systemu	pracy	za-
wsze	wymaga	istnienia	obiektywnych	i	względnie	powtarzalnych	powodów.	Nie	powinno	
być	stosowane	w	przypadkach	doraźnego	spiętrzenia	pracy	lub	absencji	pracowników.

Rejestratorka	usług	medycznych	może	pracować	w	równoważnym	systemie	czasu	pra-
cy	np.	po	8,	10	czy	maksymalnie	12	godzin	na	dobę.	Istotne	jest	to,	aby	dłuższy	czas	pracy	
w	 danym	 dniu	 rekompensowany	 był	 krótszą	 pracą	 w	 innych	 dniach.	 Natomiast	 rozkład	
czasu	 pracy	 rejestratorki	 medycznej	 w	 podmiocie	 niebędącym	 przedsiębiorcą	 nigdy	
nie	może	przekroczyć	przeciętnie	37	godzin	55	minut	na	tydzień	w	przyjętym	okresie	roz-
liczeniowym.

Przy	zatrudnianiu	rejestratorki,	ze	względów	organizacyjnych,	warto	rozważyć	wprowa-
dzenie	pracy	zmianowej.	Jest	to	dość	elastyczne	rozwiązanie	zarówno	dla	pracodawcy,	jak	
i	pracownika,	jeżeli	np.	przychodnia	jest	otwarta	powyżej	12	godzin.	Praca	zmianowa	może	
być	wprowadzona	w	każdym	systemie	czasu	pracy	i	na	takich	samych	zasadach	jak	systemy	
czasu	 pracy,	 w	 których	 występuje	 (art.	 146	 k.p.).	 Przez	 pracę	 zmianową	 należy	 rozumieć	
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wykonywanie	pracy	według	ustalonego	rozkładu	czasu	pracy	przewidującego	zmianę	pory	
wykonywania	pracy	przez	poszczególnych	pracowników	po	upływie	określonej	 liczby	go-
dzin,	dni	lub	tygodni.

Podstawa Prawna
■f art. 93, art. 94, art. 97 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 618; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 905),

■f załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na po-
szczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896),

■f art. 128 § 2 pkt 1, art. 146, art. 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1066).

KArolinA Król-KomArnicKA 
specjalista w zakresie prawa pracy

�Jak�rozliczyć�czas�pracy�pracownika,�który�rozwiązał��
umowę�o�pracę�w�trakcie�okresu�rozliczeniowego

Pracownik był zatrudniony w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym przypadającym od czerw-
ca do końca sierpnia 2015 r. 11 sierpnia br. rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę za porozumie-
niem stron. Jak rozliczyć czas pracy tego pracownika, jeżeli chorował przez 4 dni w sierpniu 
(w każdym z tych dni miał zaplanowaną pracę po 12 godzin), w czerwcu przepracował 168 go-
dzin, w lipcu 184 godziny, a w sierpniu do czasu zakończenia stosunku pracy faktycznie przepra-
cował 12 godzin?

Powinni	Państwo	obliczyć	wymiar	czasu	pracy	pracownika	za	okres	od	1	czerwca	do	11	sierp-
nia	2015	r.	i	pomniejszyć	go	o	48	godzin	ze	względu	na	zwolnienie	lekarskie,	z	którego	ko-
rzystał.	Takie	rozliczenie	czasu	pracy	powoduje,	że	pracownik	we	wskazanym	okresie	prze-
pracował	 4	 godziny	 nadliczbowe.	 Przepracowane	 godziny	 nadliczbowe	 trzeba	 mu	
zrekompensować	dodatkiem	w	wysokości	100%	wynagrodzenia.

W	 omawianym	 przypadku,	 chcąc	 rozliczyć	 czas	 pracy	 odchodzącego	 pracownika,	
w	pierwszej	kolejności	należy	ustalić	wymiar	czasu	pracy,	jaki	pracownik	miał	nominalnie	
do	przepracowania.	Formalnie	okres	rozliczeniowy	pracownika	wynosił	3	miesiące.	Uwzględ-
niając	jednak	fakt,	że	pracownik	był	zatrudniony	do	11	sierpnia	2015	r.	należy	ustalić	wymiar	
czasu	pracy	w	okresie	od	1	czerwca	2015	r.	do	11	sierpnia	2015	r.	

Obliczając	wymiar	czasu	pracy	w	tym	okresie	należy:
■■ Krok 1.	Pomnożyć	40	godz.	przez	liczbę	pełnych	tygodni	przypadających	od	1	czerwca	

do	11	sierpnia.
W	tym	okresie	przypada	10	pełnych	tygodni,	a	zatem	40	godzin	x	10	tygodni	=	400	godzin.

■■ Krok 2.	Do	otrzymanej	liczby	godzin	trzeba	dodać	iloczyn	8	godzin	i	dni	„wykraczają-
cych”	poza	pełne	tygodnie	w	analizowanym	okresie.
W	okresie	od	1	czerwca	do	11	sierpnia	są	2	takie	dni,	a	zatem	8	godzin	x	2	dni	=	16	godzin.
W	sumie	od	1	czerwca	do	11	sierpnia	przypada	400	godzin	+	16	godzin	=	416	godzin.
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■■ Krok 3.	Od	otrzymanej	liczby	godzin	należy	odjąć	8	godzin	z	tytułu	każdego	święta	przy-
padającego	w	innym	dniu	niż	niedziela.
	W	omawianym	okresie	przypada	1	święto	–	4	czerwca	(Boże	Ciało),	a	zatem	416	godzin	
–	8	godzin	=	408	godzin.	
Z	powyższego	wynika,	że	w	okresie	od	1	czerwca	do	11	sierpnia	2015	r.	nominalny	wymiar	

czasu	pracy	pracownika	wyniósł	408	godzin.	W	czerwcu	pracownik	przepracował	168	godzin,	
a	w	lipcu	184	godziny.	W	rozważanym	stanie	faktycznym	w	sierpniu	br.	pracownik	miał	zapla-
nowane	4	dni	pracy,	w	których	zgodnie	z	harmonogramem	miał	świadczyć	pracę	po	12	godzin,	
ale	w	tym	okresie	chorował.	Ponadto	pracownik	przepracował	w	sierpniu	12	godzin.

Można	założyć,	że	pracownik	w	okresie	od	1	sierpnia	do	11	sierpnia	2015	r.	miał	rozpla-
nowany	czas	pracy	w	sposób	następujący:

1 
sierpnia

2 
sierpnia

3 
sierpnia

4 
sierpnia

5 
sierpnia

6 
sierpnia

7 
sierpnia

8 
sierpnia

9 
sierpnia

10 
sierpnia

11 
sierpnia

W5 WN 12 
godz.

12 
godz.

12 
godz.

12 
godz. 4 godz. W5 WN 4 godz. 4 godz.

Gdzie:
W5 – dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, 
WN – niedziela.

Fakt,	że	pracownik	przez	4	dni	przebywał	na	zwolnieniu	lekarskim,	powoduje,	że	jego	
nominalny	wymiar	czasu	pracy	uległ	pomniejszeniu	o	48	godzin	(4	x	12	godzin).	Z	punktu	
widzenia	rozliczania	czasu	pracy	wymiar	pracownika,	uwzględniając	okres	choroby,	ukształ-
tował	się	na	poziomie:	408	godzin	–	48	godzin	=	360	godzin.

Pracownik	w	sierpniu	br.	zdołał	przepracować	12	godzin.	Biorąc	pod	uwagę	fakt,	że	we	
wcześniejszych	 miesiącach	 pracownik	 przepracował	 w	 sumie:	 168	 godzin	 +	 184	 godziny	
=	352	godziny,	pracownik	do	dnia	rozwiązania	stosunku	pracy	przepracował:	352	godziny	
+	12	godzin	=	364	godziny.

Porównując	zatem	faktyczną	liczbę	godzin	przepracowaną	przez	pracownika	z	wymiarem	
czasu	pracy,	należy	zauważyć,	że	pracownik	przepracował	4	godziny	więcej	niż	wynosił	jego	
wymiar	czasu	pracy	w	badanym	okresie:	364	godziny	–	360	godzin	=	4	godziny.

Należy	zatem	uznać,	że	pracownik	przepracował	4	godziny	nadliczbowe.	Powinni	za-
tem	Państwo		zrekompensować	mu	te	godziny	dodatkiem	w	wysokości	100%	wynagrodze-
nia	w	związku	z	przekroczeniem	normy	średniotygodniowej.

Podobna	sytuacja	będzie	miała	miejsce,	 jeżeli	przyjąć,	że	pracownik	nie	świadczył	 już	
pracy	 11	 sierpnia	 2015	 r.	 W	 takim	 przypadku	 12	 godzin	 pracy	 zostało	 wypracowane	 do	
10	sierpnia	br.	Przedstawia	to	poniższy	rozkład	w	sierpniu	br.	

1 
sierpnia

2 
sierpnia

3 
sierpnia

4 
sierpnia

5 
sierpnia

6 
sierpnia

7 
sierpnia

8 
sierpnia

9 
sierpnia

10 
sierpnia

11 
sierpnia

W5 WN 12 godz. 12 godz. 12 godz. 12 godz. 6 godz. W5 WN 6 godz. Nie 
pracował

Gdzie:
W5 – dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, 
WN – niedziela.
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Ponieważ	rozwiązanie	umowy	nastąpiło	11	sierpnia	2015	r.,	oznacza	to,	że	nominalny	
wymiar	czasu	pracy	dla	tego	pracownika	do	momentu	rozwiązania	umowy	wynosił	rów-
nież	408	godzin.	Okres	zwolnienia	lekarskiego	spowodował,	że	powyższy	wymiar	został	
pomniejszony	o	48	godzin,	czyli	wyniesie:	408	godzin	–	48	godzin	=	360	godzin.

Pracownik	powinien	mieć	zrekompensowane	4	godziny	nadliczbowe	dodatkiem	w	wyso-
kości	100%	wynagrodzenia.

Niedopuszczalną	praktyką	byłoby	modyfikowanie	na	okres	usprawiedliwionej	nieobec-
ności	 harmonogramu	 pracownika.	 Nie	 można	 uznać,	 że	 choroba	 pracownika	 i	 związana	
z	tym	nieobecność	w	pracy	stanowią	przesłankę	umożliwiającą	modyfikowanie	ustalonego	
dla	niego	wcześniej	rozkładu	czasu	pracy.

Podstawa Prawna
■f art. 1301–3, art. 1516 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066).

SebAStiAn KryczKA
specjalista z zakresu prawa pracy

�W�jaki�sposób�rozliczać�nauczycieli��
z�godzin�wypracowanych�zaocznie

Nauczyciele prowadzą zajęcia w formie zaocznej. Jak powinno rozliczać się godziny zajęć na-
uczycieli prowadzących takie zajęcia: raz na rok, raz na semestr czy miesięcznie?

W	zależności	od	ustaleń	organu	prowadzącego	szkołę	godziny	zajęć	nauczycieli	prowadzą-
cych	 kształcenie	 w	 formie	 zaocznej	 mogą	 być	 rozliczane	 miesięcznie,	 semestralnie	 lub	
rocznie.

Katalog	nauczycieli,	dla	których	tygodniowy	obowiązkowy	wymiar	godzin	zajęć	określa	
organ	prowadzący	daną	szkołę,	zawiera	art.	42	ust.	7	pkt	3	ustawy	–	Karta	Nauczyciela.	Wy-
kaz	ten	dotyczy	także	nauczycieli	prowadzących	kształcenie	w	formie	zaocznej.

Organ	prowadzący	na	mocy	tego	przepisu	zobowiązany	jest	również	do	ustalenia	zasad	
zaliczania	 nauczycielom	 do	 wymiaru	 godzin	 poszczególnych	 zajęć	 w	 formie	 zaocznej	
i	w	kształceniu	na	odległość.

W	przypadku	szkół	i	placówek	prowadzonych	przez	jednostki	samorządu	terytorialnego	
zadania	i	kompetencje	organu	prowadzącego	w	zakresie	ustalenia	tygodniowego	obowiązko-
wego	wymiaru	godzin	zajęć	oraz	zasad	zaliczania	do	wymiaru	godzin	poszczególnych	zajęć	
w	 formie	 zaocznej	 i	 w	 kształceniu	 na	 odległość	 wykonuje	 odpowiednio	 rada	 gminy,	 rada	
powiatu,	sejmik	województwa	(art.	91d	pkt	1	Karty	Nauczyciela).

Uregulowań	tej	kwestii	należy	zatem	poszukiwać	w	uchwałach	wymienionych	organów.
Zapis	regulujący	kwestię	zasad	rozliczania	godzin	nauczycieli	prowadzących	kształcenie	

w	formie	zaocznej	na	przykładzie	wybranej	uchwały	przedstawia	wzór.
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przykładowa uchwała regulująca zasady rozliczania godzin nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej

Uchwała nr ….
rady Powiatu ….

z dnia …

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

(…)
Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dy-
daktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel zo-
bowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje 
się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Podstawa Prawna
■f art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 357).

AnnA DryjA
specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

�W�jaki�sposób�ustalić�czas�pracy�pracownika�
niepełnosprawnego�pracującego�w�zawodzie�o�obniżonych�
normach�czasu�pracy

Jestem pracownikiem inspekcji sanitarnej i obowiązuje mnie czas pracy 7 godzin i 35 minut, 
pracujemy od godz. 7.30 do 15.05. Obecnie, mając umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
pracuję od godz. 7.30 do 14.30, czyli 7 godzin. Czy jest to prawidłowe? Czy może powinienem 
pracować 6 godzin i 35 minut?

Zastosowana	wobec	pracownika	z	pytania	7-godzinna	norma	czasu	pracy	jest	prawidłowa.	
Przepisy	o	zatrudnianiu	osób	niepełnosprawnych	wskazują	na	konkretną	normę	czasu	pracy,	
a	nie	na	poziom	obniżenia	liczony	od	normy	obowiązującej	pracowników	„pełnosprawnych”.

Czas	pracy	osoby	niepełnosprawnej	zaliczonej	do	znacznego	lub	umiarkowanego	stopnia	
niepełnosprawności	nie	może	przekraczać	7	godzin	na	dobę	i	35	godzin	tygodniowo	(art.	15	
ust.	2	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej).

Przepis	ten	tworzy	szczególną	normę	czasu	pracy	pracownika	niepełnosprawnego	zali-
czonego	do	znacznego	lub	umiarkowanego	stopnia	niepełnosprawności,	wskazując	dokładnie	
liczbę	godzin	pracy.	Nie	należy	odnosić	tej	regulacji	do	norm	czasu	pracy	obowiązujących	
w	danym	zawodzie	czy	zakładzie	pracy.
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Ustawa	o	rehabilitacji	zawodowej	osób	niepełnosprawnych	nie	wskazuje,	że	dobowy	czas	
pracy	niepełnosprawnego	ma	być	krótszy	o	godzinę	od	czasu	pracy	pozostałych	pracowni-
ków.	Stworzona	została	konkretna	 liczba	godzin	pracy,	której	zasadniczo	(poza	wyjątkami	
wskazanymi	w	art.	16	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej)	nie	można	przekroczyć.

Jeżeli	więc	Czytelnik	pracuje	w	zawodzie,	który	ustawowo	(lub	na	mocy	postanowień	
wewnątrzzakładowych)	objęty	jest	niższą	normą	czasu	pracy	niż	8	godzin	na	dobę	i	przecięt-
nie	40	godzin	na	 tydzień	 (art.	129	§	1	k.p.),	 to	orzeczony	umiarkowany	stopień	niepełno-
sprawności	nadal	uprawnia	go	do	pracy	przez	czas	wskazany	w	art.	15	ustawy	o	rehabilitacji	
zawodowej	osób	niepełnosprawnych.

Podstawa Prawna
■f art. 15, art. 16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.; ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 493),

■f art. 129 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

mAreK rotKiewicz 
ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa  
Unii europejskiej 

ii. SYSteMY i rOZKŁADY cZASU prAcY

�Czy�w�systemie�skróconego�tygodnia�pracy�można�
pracować�co�drugi�dzień�po�12�godzin

Chcemy zatrudnić pracownika w systemie skróconego tygodnia pracy. Pracownik będzie praco-
wał co drugi dzień, do 12 godzin dziennie, z zachowaniem 40 godzin tygodniowo w okresie 
rozliczeniowym 1 miesiąca. Czy możemy tak zaplanować pracę tego pracownika?

Nie.	System	skróconego	tygodnia	pracy	polega	na	tym,	że	pracownik	pracuje	przez	mniej	niż	
5	dni	w	tygodniu.	Byłoby	zatem	możliwe,	aby	co	do	zasady	pracownik	pracował	co	drugi	
dzień	w	tygodniu.	Jednak	w	praktyce	(zwykle	poza	lipcem	i	październikiem)	w	żadnym	mie-
siącu	nie	jest	dopuszczalne	planowanie	pracownikowi	pracy	konsekwentnie	(zawsze)	co	dru-
gi	dzień	przez	12	godzin	na	dobę	ze	względu	na	przekroczenie	wymiaru	czasu	pracy,	jaki	
obowiązuje	w	danym	okresie	rozliczeniowym.

   pracownik, pracując co drugi dzień po 12 godzin, będzie miał 
zachowane odpoczynki dobowe i tygodniowe.

W	systemie	skróconego	tygodnia	pracy	dopuszczalne	jest	wykonywanie	pracy	przez	pra-
cownika	przez	mniej	niż	5	dni	w	ciągu	tygodnia,	przy	równoczesnym	przedłużeniu	dobowego	
wymiaru	czasu	pracy,	nie	więcej	niż	do	12	godzin,	w	okresie	rozliczeniowym	nieprzekracza-
jącym	1	miesiąca	(art.	143	k.p.).
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Nie	ma	przeszkód,	aby	pracownik	wykonywał	pracę	w	 tym	systemie	co	drugi	dzień,	
gdyż	oznacza	to	wykonywanie	pracy	przez	3–4	dni	w	tygodniu	(zatem	mniej	niż	5).	Poza	
tym,	 ze	 względu	 na	 to,	 że	 40-godzinna	 tygodniowa	 norma	 czasu	 pracy	 nie	 jest	 normą	
sztywną,	 lecz	 tylko	normą	przeciętną,	nie	ma	przeszkód,	aby	pracownik	pracował	przez	
różną	liczbę	dni	w	poszczególnych	tygodniach.	Przy	planowaniu	pracy	co	drugi	dzień	na-
wet	 w	 wymiarze	 12	 godzin	 na	 dobę	 zachowane	 zostają	 także	 minimalne	 nieprzerwane	
okresy	odpoczynku	dobowego	(11	godzin)	i	 tygodniowego	(35	godzin,	w	tym	11	godzin	
odpoczynku	dobowego).

Jednak,	planując	pracownikowi	pracę	w	systemie	skróconego	tygodnia	pracy,	trzeba	pa-
miętać	o	miesięcznym	wymiarze	czasu	pracy,	który	waha	się	od	144	do	184	godzin	w	zależ-
ności	od	danego	miesiąca.	Planując	pracownikowi	pracę	na	dany	miesiąc,	w	przypadku	gdy	
w	firmie	obowiązuje	1-miesięczny	okres	rozliczeniowy,	najpierw	należy	obliczyć	taki	wy-
miar	czasu	pracy,	tj.	liczbę	godzin	do	przepracowania,	a	dopiero	potem	ustalić	pracownikowi	
rozkład	czasu	pracy.	Rozkład	czasu	pracy	nie	może	zakładać	pracy	w	wymiarze	wyższym	niż	
wynikający	z	takich	obliczeń.	Ze	względu	na	miesięczny	wymiar	czasu	pracy,	w	praktyce,	
poza	 wyjątkowymi	 sytuacjami	 (dotyczącymi	 zwykle	 lipca	 i	 października),	 nie	 będzie	 do-
puszczalne	planowanie	pracownikowi	pracy	konsekwentnie	(zawsze)	co	drugi	dzień	miesią-
ca.	W	październiku	2015	r.	pracownicy	mają	do	przepracowania	184	godziny	(to	samo	doty-
czyło	 lipca	 2015	 r.).	 Gdyby	 więc	 pracownik	 pracował	 co	 drugi	 dzień	 po	 12	 godzin	
i	przepracował	15	dni	w	październiku,	to	wypracowałby	180	godzin	(12	godz.	x	15	dni).	Po-
nadto	nie	w	każdym	miesiącu	wszystkie	dni	pracy	będą	mogły	liczyć	po	12	godzin.

Przykład
W sierpniu 2015 r. wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin. Obliczamy go w następujący sposób:

Krok 1. Liczbę pełnych tygodni w sierpniu br. mnożymy przez 40 godzin:

4 x 40 godzin = 160 godzin.

Krok 2. Do otrzymanej liczby godzin dodajemy 8 godzin z tytułu każdego dnia przypadającego 
od poniedziałku do piątku i „wystającego” poza pełne tygodnie:

160 godzin + 8 godzin (31 sierpnia) = 168 godzin.

Krok 3. Od otrzymanej liczby godzin odejmujemy 8 godzin z tytułu każdego święta przypadają-
cego w innym dniu niż niedziela. W sierpniu 2015 r. występuje 1 takie święto – 15 sierpnia:

168 godzin – 8 godzin = 160 godzin.

Zaplanowanie pracownikowi pracy w sierpniu 2015 r. co drugi dzień w wymiarze 12 godzin 
oznaczałoby więc 15 albo 16 dni pracy, czyli pracę w wymiarze 180 albo 192 godzin. Tymcza-
sem pracodawca może pracownikowi zaplanować w sierpniu 2015 r. pracę tylko przez 160 go-
dzin, czyli maksymalnie 13 dni pracy po 12 godzin i 1 dzień pracy 4-godzinny (13 dni x 12 godzin 
+ 1 dzień x 4 godziny = 160 godzin). Przedstawia to harmonogram na nastepnej stronie.
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sierpień 2015 r.

Pn. 3  
(wolne)

10  
(12 godzin)

17  
(wolne)

24  
(12 godzin)

31  
(4 godziny)

wt. 4  
(12 godzin)

11 
 (wolne)

18  
(12 godzin)

25  
(wolne)

Śr. 5  
(wolne)

12  
(12 godzin)

19  
(wolne)

26  
(12 godzin)

Cz. 6  
(12 godzin)

13  
(wolne)

20  
(12 godzin)

27 
(wolne)

Pt. 7  
(wolne)

14  
(12 godzin)

21  
(wolne)

28  
(12 godzin)

so. 1  
(wolne)

8  
(12 godzin)

15  
(wolne)

22  
(12 godzin)

29 
(wolne)

ni. 2  
(12 godzin)

9  
(wolne)

16 
 (wolne)

23  
(wolne)

30  
(wolne)

Przykład
W czerwcu 2015 r. wymiar czasu pracy wynosił 168 godzin, ponieważ w tym miesiącu były 
4 pełne tygodnie (160 godzin – 4 x 40 godzin), 2 dni przypadające poza pełnymi tygodniami 
(+16 godzin, tj. 29–30 czerwca), 1 święto (–8 godzin, tj. Boże Ciało). Zaplanowanie pracowniko-
wi pracy co drugi dzień oznaczało 15 dni pracy, czyli pracę w wymiarze 180 godzin. Tymczasem 
pracodawca mógł zaplanować pracownikowi pracę tylko przez 168 godzin, czyli maksymalnie 
przez 14 dni pracy po 12 godzin (14 dni x 12 godzin = 168 godzin).

Zatem	pracodawca	zatrudniający	pracownika	w	systemie	skróconego	tygodnia	pracy	mu-
siałby	w	każdym	miesiącu	odstąpić	od	konsekwentnego	planowania	pracownikowi	pracy	co	
drugi	dzień,	rezygnując	z	1–3	dni	pracy	w	takim	wymiarze.	Nie	zawsze	będzie	także	możliwe	
planowanie	 pracownikowi	 tylko	 12-godzinnych	 dni	 pracy	 –	 będzie	 to	 dopuszczalne	 tylko	
wtedy,	 gdy	miesięczny	wymiar	 czasu	pracy	będzie	wynosił	 144	godziny	 albo	168	godzin	
(teoretycznie	również	156	godzin	i	180	godzin	jest	podzielne	przez	12,	ale	takie	miesięczne	
wymiary	czasu	pracy	nie	występują	w	praktyce,	bo	nie	są	podzielne	przez	8,	które	stanowi	
podstawę	do	ustalenia	wymiaru	czasu	pracy).

Należy	przypomnieć,	że	system	skróconego	tygodnia	pracy	może	być	stosowany	na	pod-
stawie	umowy	o	pracę	albo	na	pisemny	wniosek	pracownika.

Podstawa Prawna
■f art. 129 § 1, art. 130 § 1 i 2, art. 132–133, art. 143, art. 150 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

bożenA lenArt
specjalista z zakresu prawa pracy
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�Jak�wprowadzić�dla�pracownika�pracę�zmianową,��
jeżeli�nie�wyraża�on�na�nią�zgody

Zatrudniony u nas kierownik warsztatu samochodowego pracuje na jedną zmianę w godzinach od 
6.00 do 14.00. Pracownicy na stanowiskach robotniczych i brygadziści pracują w warsztacie sa-
mochodowym w systemie dwuzmianowym – w godzinach od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. 
Chcemy powierzyć kierownikowi pracę na dwie zmiany, na co nie wyraża on zgody. W jaki sposób 
możemy zobowiązać pracownika do pracy na dwie zmiany?

Jeżeli	praca	Państwa	kierownika	na	jedną	zmianę	wynika	z	postanowień	regulaminu	pracy	
czy	układu	zbiorowego	bądź	z	obwieszczenia,	to	należy	dokonać	zmian	w	tych	wewnątrzza-
kładowych	regulacjach	prawnych,	aby	polecić	mu	pracę	zmianową.	Jeśli	natomiast	rozkład	
czasu	pracy	kierownika	jest	ustalony	w	umowie	o	pracę,	to	należy	wręczyć	mu	wypowiedze-
nie	zmieniające	w	tym	zakresie.	Aby	zmienić	pracownikowi	rozkład	czasu	pracy,	najpierw	
trzeba	ustalić,	na	jakiej	podstawie	kierownik	warsztatu	pracuje	na	jedną	zmianę.	Przy	założe-
niu,	że	Państwa	firma	posiada	regulamin	pracy	lub	układ	zbiorowy	i	że	rozkład	czasu	pracy	
tego	pracownika	nie	został	określony	w	umowie	o	pracę,	mogą	Państwo	zmienić	go	z	jedno-
zmianowego	na	dwuzmianowy	bez	wypowiedzenia	warunków	pracy	w	trybie	przewidzianym	
dla	zmiany	regulaminu	pracy	albo	układu	zbiorowego.

Jeżeli	natomiast	rozkład	czasu	pracy	został	ustalony	w	umowie	o	pracę,	należy	zmienić	
w	tym	zakresie	umowę.	Można	to	zrobić	za	porozumieniem	stron.	W	przypadku	gdy	pracow-
nik	nie	wyrazi	zgody	na	zmianę	rozkładu	czasu	pracy	za	porozumieniem	stron,	trzeba	mu	
złożyć	wypowiedzenie	zmieniające	(art.	42	§	1–3	k.p.).	Jeśli	pracownik	zgodzi	się	na	nowy	
rozkład	czasu	pracy,	to	po	okresie	wypowiedzenia	będzie	mógł	pracować	na	dwie	zmiany.	
Gdy	natomiast	odrzuci	zaproponowaną	zmianę,	umowa	o	pracę	rozwiąże	się	po	okresie	wy-
powiedzenia.

   Jeżeli pracownik nie zgadza się na wprowadzenie pracy zmianowej 
za porozumieniem stron, należy złożyć mu wypowiedzenie zmieniające.

Konieczność	zmiany	rozkładu	czasu	pracy	jedynie	za	zgodą	pracownika	dotyczy	wyłącz-
nie	tych	rozkładów,	które	zostały	z	nim	ustalone.	Potwierdził	to	Sąd	Najwyższy	w	wyroku	
z	 2	 kwietnia	 1998	 r.	 (I	 PKN	 559/97,	 OSNP	 1999/6/205),	 w	 którym	 stwierdził,	 że	 istotna 
zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodnionego przez pracodawcę z pracownikiem, wymaga wy-
powiedzenia warunków pracy lub porozumienia stron.

Przykład
Regulamin pracy przewiduje, że praca w firmie odbywa się w godzinach od 6.00 do 14.00 i od 
14.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku. W sobotę natomiast praca jest wykonywana tylko 
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na jedną zmianę, w godzinach od 8.00 do 16.00. Pracownicy otrzymują na dany miesiąc harmo-
nogramy z rozkładem ich czasu pracy. Takie same zapisy pracownicy mieli w umowach o pracę, 
ponieważ postanowienia z regulaminu pracy były przenoszone do tych umów. Właściciel firmy 
wprowadził do regulaminu pracy zapis, że praca w soboty również będzie się odbywała na dru-
giej zmianie. Po wejściu w życie regulaminu pracy właściciel podpisał z pracownikami, którzy 
mieli ustalony rozkład czasu pracy w umowach o pracę, porozumienia zmieniające. Pracownicy, 
którzy nie wyrazili zgody na pracę w soboty na drugiej zmianie, otrzymali wypowiedzenia zmie-
niające warunki pracy w zakresie dotyczącym ich rozkładu czasu pracy. Takie postępowanie 
pracodawcy było prawidłowe.

Aby	wprowadzić	pracę	zmianową	w	regulaminie	pracy	lub	układzie	zbiorowym,	należy	
zamieścić	w	tych	przepisach	odpowiedni	zapis.

przykładowy zapis w regulaminie pracy dotyczący pracy w systemie 
dwuzmianowym

§ 7.

Kierownik warsztatu samochodowego pracuje w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 
6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00.

Można	także	dodać,	że	szczegółowe	godziny	pracy	będzie	zawierał	harmonogram	pracy	
(grafik),	podawany	pracownikom	do	wiadomości	odpowiednio	wcześniej,	przed	danym	okre-
sem	 rozliczeniowym,	który	u	Państwa	obowiązuje.	Zmianę	 regulaminu	pracy	pracodawca	
ustala	z	organizacją	związkową,	jeżeli	występuje	ona	w	firmie,	albo	samodzielnie,	gdy	w	za-
kładzie	jej	nie	ma	lub	gdy	nie	osiągnął	porozumienia	ze	związkami	w	sprawie	zmiany	regu-
laminu	(art.	1042	k.p.).	Natomiast	zmiany	do	układu	zbiorowego	wymagają	uzgodnienia	z	or-
ganizacjami	związkowymi.

Rozkłady	czasu	pracy	ustala	się	najczęściej	w	układzie	zbiorowym	pracy	lub	w	regulami-
nie	pracy.	Jeżeli	nie	muszą	Państwo	ustalać	regulaminu	pracy	i	nie	są	objęci	układem	zbioro-
wym	pracy,	rozkład	czasu	pracy	zamieszcza	się	w	obwieszczeniu	(art.	150	§	1	k.p.).	Wów-
czas,	 aby	 wprowadzić	 dla	 kierownika	 pracę	 dwuzmianową,	 należy	 dokonać	 zmiany	
obwieszczenia.	Zmiany	w	obwieszczeniu	pracodawca	może	wprowadzić	samodzielnie,	nawet	
gdy	w	firmie	działa	organizacja	związkowa.

Wprowadzenie	 pracy	 zmianowej	 umożliwi	 Państwu	 zatrudnienie	 kierownika	 w	 tych	
dniach,	w	których	są	zatrudnieni	pracownicy	warsztatu	samochodowego.

Praca	zmianowa	jest	dopuszczalna	bez	względu	na	stosowany	w	zakładzie	system	czasu	
pracy	(art.	146	k.p.).	Może	być	ona	stosowana	w	systemach:	podstawowym,	równoważnym,	
przerywanym	oraz	w	systemie	pracy	w	ruchu	ciągłym,	systemie	skróconego	tygodnia	pracy,	
pracy	weekendowej	i	skróconego	czasu	pracy.
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   praca zmianowa może być stosowana w każdym systemie czasu 
pracy.

Praca	zmianowa	polega	na	wykonywaniu	pracy	według	ustalonego	rozkładu	czasu	pracy,	
przewidującego	 zmianę	 pory	 wykonywania	 pracy	 przez	 poszczególnych	 pracowników	 po	
upływie	określonej	liczby	godzin,	dni	lub	tygodni	(art.	128	§	2	pkt	1	k.p.).

Podstawa Prawna
■f art. 42 § 1–3, art. 1042, art. 128 § 2 pkt 1, art. 146, art. 150 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

jADwigA KruKowSKA 
specjalista w zakresie prawa pracy

�Jak�wynagradzać�pracowników�za�pracę�w�dłuższym�
okresie�rozliczeniowym

Zamierzamy wprowadzić w firmie dłuższy okres rozliczeniowy. Czy wprowadzenie takiego okre-
su będzie dla nas korzystniejsze?

Wprowadzenie	dłuższego	okresu	rozliczeniowego	może	być	dla	Państwa	korzystniejsze	pod	
względem	finansowym	oraz	organizacyjnym.

W	wydłużonym	okresie	rozliczeniowym	można	łatwiej	zaplanować	pracę,	nie	trzeba	więc	
zatrudniać	nowych	pracowników	w	okresie	wzmożonego	zapotrzebowania	na	pracę	(co	wią-
że	się	z	kosztami	rekrutacji,	kosztami	badań	wstępnych	i	szkoleń)	ani	zwalniać	pracowników	
w	sytuacji,	gdy	pracy	jest	mniej.

W	takim	okresie	rozliczeniowym	w	trakcie	np.	3	miesięcy	wzmożonego	zapotrzebowania	
na	pracę	można	pracownikom	zaplanować	6-dniowe	tygodnie	pracy	(trzeba	pamiętać	o	za-
pewnieniu	odpoczynku	tygodniowego),	a	w	miesiącach	mniejszego	zapotrzebowania	na	pra-
cę	3-	lub	4-dniowe	tygodnie	pracy.	Zastosowanie	wydłużonego	okresu	rozliczeniowego	po-
woduje,	że	pracownikom	nie	trzeba	wypłacać	dodatku	za	nadgodziny.

Kodeks	pracy	dopuszcza	wydłużenie	okresu	rozliczeniowego	do	12	miesięcy	(art.	129	
§	2	k.p.).	Musi	jednak	być	to	uzasadnione	przyczynami	obiektywnymi,	technicznymi	lub	
dotyczącymi	organizacji	pracy.

Wprowadzenie	12-miesięcznego	okresu	rozliczeniowego	czasu	pracy	jest	możliwe	w	każ-
dym	systemie	czasu	pracy.

   Okres rozliczeniowy może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy 
w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami 
obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.
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Natomiast	 jeżeli	w	Państwa	firmie	znajdzie	zastosowanie	ruchomy	czas	pracy,	 to	skut-
kiem	 jego	elastyczności	może	być	 także	zmniejszenie	 liczby	nadgodzin	dobowych	 (a	 tym	
samym	zmniejszenie	kosztów	ich	rekompensaty).

Jeżeli	w	przedłużonym	do	12	miesięcy	okresie	rozliczeniowym	trafi	się	taki	miesiąc,	w	któ-
rym	pracownicy	będą	mieli	zaplanowane	same	dni	wolne	(co	jest	możliwe	w	systemie	rów-
noważnego	czasu	pracy),	to:

■■ pracownikom	wynagradzanym	w	stałej	stawce	miesięcznej	trzeba	będzie	i	tak	wypłacić	
wynagrodzenie	wynikające	z	ich	umowy	o	pracę,

■■ pracownikom	wynagradzanym	w	stawce	godzinowej	trzeba	będzie	wypłacić	wynagrodze-
nie	minimalne	(art.	129	§	5	k.p.).
Natomiast	gdyby	w	którymś	miesiącu	w	wydłużonym	12-miesięcznym	okresie	rozlicze-

niowym	pracownicy	wynagradzani	stawką	godzinową	przepracowali	np.	tylko	kilka	godzin	
–	wyrównania	wynagrodzenia	do	poziomu	stawki	minimalnej	należy	dokonać	na	podstawie	
ustawy	o	minimalnym	wynagrodzeniu.

Takie	 stanowisko	 prezentuje	 Ministerstwo	 Pracy	 i	 Polityki	 Społecznej	 (nr	 PP-III-	4102-
-	789/04):	(...) w razie stosowania dłuższego niż miesiąc okresu rozliczeniowego oraz nierów-
nomiernego rozłożenia liczby godzin pracy w poszczególnych miesiącach, pracownik wyna-
gradzany stałą stawką miesięczną otrzymywać powinien stawkę wynikającą z umowy w każdym 
z miesięcy (o ile nie wystąpią godziny nadliczbowe). Natomiast pracownik wynagradzany 
stawką godzinową powinien otrzymać wynagrodzenie za faktycznie przepracowane w danym 
miesiącu godziny pracy, przy czym wynagrodzenie to nie powinno być niższe niż wynagrodze-
nie minimalne (...).

Przykład
Na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą pracownicy browaru wykonują pracę w peł-
nym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin 
dziennie w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym, od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

W	takim	okresie	 rozliczeniowym	pracodawca	 zaplanował	pracownikom	więcej	 godzin	
pracy	w	okresie	styczeń	–	marzec	i	mniej	godzin	pracy	w	okresie	czerwiec	–	sierpień.	W	lip-
cu	2015	r.	zamiast	184	godzin	pracy	pracodawca	zaplanował	tylko	80	godzin	pracy.

Pracownikowi	wynagradzanemu	w	stałej	stawce	miesięcznej	4500	zł	–	pracodawca	powi-
nien	wypłacić	to	wynagrodzenie	także	w	przypadku,	gdy	w	lipcu,	zgodnie	z	obowiązującym	
go	rozkładem	czasu	pracy,	pracownik	przepracuje	tylko	80	godzin.

Natomiast	 pracownikowi	 wynagradzanemu	 w	 stawce	 godzinowej	 wynoszącej	 18	 zł	 za	
godzinę	pracodawca	nie	może	zapłacić	za	lipiec	1440	zł	(80	godzin	x	18	zł).	Musi	mu	wypła-
cić	1750	zł,	czyli	minimalne	wynagrodzenie	za	pracę.

Pracodawca	 ma	 możliwość	 swobodnego	 planowania	 pracownikom	 dni	 i	 godzin	 pracy	
w	obowiązującym	w	zakładzie	okresie	rozliczeniowym	czasu	pracy,	także	jeżeli	okres	rozli-
czeniowy	został	wydłużony	do	12	miesięcy.	Powinien	przy	tym	pamiętać,	aby	nie	zaplanować	
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więcej	dni	i	godzin	pracy,	niż	wynika	z	wymiaru	czasu	pracy	na	taki	okres	rozliczeniowy,	
a	ponadto,	żeby:

■■ co	najmniej	raz	na	4	tygodnie	niedziela	kalendarzowa	pokrywała	się	z	dniem	wolnym	z	ty-
tułu	niedzieli	zaplanowanym	w	harmonogramie	czasu	pracy	pracownika	(art.	15112	k.p.),

■■ zapewnić	pracownikom	odpowiednią	liczbę	godzin	odpoczynku	dobowego	bezpośrednio	
po	zakończeniu	ich	dniówki	roboczej	(art.	135–137	k.p.),

■■ zapewnić	pracownikom	co	najmniej	35	godzin	odpoczynku	tygodniowego	(art.	133	k.p.),
■■ zapewnić	pracownikom	dni	wolne	w	liczbie	odpowiadającej	liczbie	niedziel,	świąt	oraz	

dni	wolnych	od	pracy	w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pracy	przypadających	w	okresie	
rozliczeniowym	(art.	147	k.p.).

Podstawa Prawna
■f art. 130, art. 133, art. 135–137, art. 147, art. 15112 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; 
ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

moniKA FrączeK
specjalista ds. prawa pracy

�Jak�należy�ustalać�zadania�w�systemie�zadaniowego�
czasu�pracy

Chciałabym wprowadzić dla pracowników system zadaniowego czasu pracy. Czy powinnam 
oznaczyć okres wykonywania zadania? Czy mogę zlecać je na bieżąco każdego dnia, czy mu-
szę je ustalać z wyprzedzeniem?

Zastosowanie	zadaniowego	systemu	czasu	pracy	jest	dopuszczalne	w	przypadkach,	gdy	
jest	to	uzasadnione	rodzajem	wykonywanej	pracy,	organizacją	pracy	lub	miejscem	jej	wyko-
nywania	(art.	140	k.p.).

Zlecanie	zadań	na	bieżąco	każdego	dnia	w	zadaniowym	systemie	czasu	pracy	jest	niedopusz-
czalne.	Zadania	powinny	zostać	określone	z	co	najmniej	kilkudniowym	wyprzedzeniem,	a	jeże-
li	są	to	zadania	stałe,	można	je	zamieścić	bezpośrednio	w	umowie	o	pracę.	Przepisy	nie	określa-
ją	czasu,	jaki	należy	wyznaczyć	na	realizację	zadania	w	systemie	zadaniowego	czasu	pracy.

W	systemie	 tym	pracodawca	w	porozumieniu	z	pracownikiem	ustala	czas	niezbędny	na	
wykonanie	zleconych	pracownikowi	zadań.	Wymiar	zadań	zleconych	do	wykonania	w	ramach	
zadaniowego	czasu	pracy	powinien	być	określony	tak,	aby	pracownik,	przy	dochowaniu	zwy-
kłej	w	danych	okolicznościach	staranności	i	sumienności,	mógł	je	wykonać	w	ramach	8-godzin-
nej	dobowej	i	przeciętnie	40-godzinnej	tygodniowej	normy	czasu	pracy	(art.	129	k.p.).

   pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny 
do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu 
pracy wynikający z norm określonych w art. 129 k.p.
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Ustalenie	zadań	należy	do	kompetencji	pracodawcy.	Wyznaczone	zadania	powinny	być	
obiektywnie	możliwe	do	wykonania	w	ramach	takiego	czasu,	ale	już	ich	realizacja	będzie	
uzależniona	od	starań	i	zdolności	pracownika.	Pracownik,	którego	czas	pracy	jest	mierzony	
zadaniami,	ma	swobodę	w	organizowaniu	swego	czasu	pracy.	Jest	to	wygodne	w	codziennym	
życiu,	ale	równocześnie	swoboda	ta	musi	być	przez	samego	pracownika	ograniczona,	tak	aby	
w	określonym	czasie	zadania	wykonał.	Zadaniowy	czas	pracy	nie	zmienia	istoty	stosunku	
pracy,	polegającej	na	podporządkowaniu	pracownika	poleceniom	pracodawcy	do	wykonywa-
nia	pracy	określonego	rodzaju	pod	kierownictwem	pracodawcy	w	czasie	i	miejscu	przez	nie-
go	wyznaczonym.	W	przypadku	zlecenia	i	wykonywania	zadań	niemożliwych	do	zrealizowa-
nia	 w	 ramach	 norm	 czasu	 pracy	 określonych	 w	 art.	 129	 k.p.	 pracownikowi	 przysługuje	
roszczenie	o	ustalenie	wynagrodzenia	odpowiadającego	wykonanej	pracy.

Zadaniowy	czas	pracy	może	być	wprowadzony,	gdy:
■■ dla	danej	pracy	co	najmniej	utrudnione	jest	precyzyjne	określenie	momentu	jej	rozpoczy-

nania	i	zakończenia,
■■ niemożliwa	jest	kontrola	czasu	poświęconego	wykonywaniu	pracy,
■■ praca	może	być	wykonywana	poza	normalnym	rytmem	funkcjonowania	zakładu	pracy,
■■ wykonanie	pracy	zależy	od	zmiennych,	trudnych	do	przewidzenia	okoliczności	i	uwarun-

kowań,
■■ zapotrzebowanie	na	daną	pracę	jest	nierytmiczne,
■■ decydującym	czynnikiem	do	wykonania	pracy	jest	indywidualne	zaangażowanie	pracow-

nika,	a	nie	fakt	jego	uczestnictwa	w	pracy	zespołu,	i	bezpośrednie	podporządkowanie	kie-
rownictwu	pracy.
Jeżeli	mamy	do	czynienia	ze	stałym,	regularnym	wykonywaniem	podobnych	zadań,	moż-

na	je	ustalić	w	treści	umowy	o	pracę.	Wtedy	nie	trzeba	ich	zlecać	pracownikowi	każdorazo-
wo.	Kodeks	pracy	nie	narzuca	obowiązku	wprowadzania	tego	systemu	czasu	pracy	i	warun-
ków	związanych	z	jego	wykonywaniem	w	umowach	o	pracę.	Nie	możemy	zatem	ograniczać	
możliwości	organizacyjnych	pracodawcy	przez	wprowadzenie	odpowiednich	zmian	w	treści	
już	zawartych	umów	bądź	zapisów	do	zawieranych	umów	w	zakresie	wykonywania	pracy	
w	systemie	zadaniowym.	Każda	zmiana	takich	postanowień	wymagałaby	bowiem	zgody	pra-
cownika	lub	wręczenia	mu	wypowiedzenia	warunków	pracy	i	płacy.

   Jeśli pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy 
stale wykonuje podobne zadania, to mogą one zostać ustalone 
w umowie o pracę.

Sprawa	bardziej	komplikuje	się	wówczas,	gdy	rodzaj	zadań	ulega	zmianom.	Konkretne	
zadania	muszą	być	związane	z	rodzajem	pracy	wskazanym	w	treści	umowy	o	pracę.	Dobrze	
byłoby,	gdyby	pracodawca	ustalił	(np.	w	regulaminie	pracy	lub	obwieszczeniu	pracodawcy)	
podstawowe	 zasady	 związane	 z	 wykonywanymi	 zadaniami,	 przede	 wszystkim	 minimalny	
okres,	w	jakim	mają	zostać	zrealizowane.
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W	uzasadnieniu	wyroku	z	15	listopada	2006	r.	(I	PK	117/06,	OSNP	2007/21–22/310)	Sąd	
Najwyższy	wskazał,	że	w	celu	skutecznego	wprowadzenia	zadaniowego	czasu	pracy	wyma-
gane	jest	skonkretyzowanie	zadań	pracownika,	przy	czym	chodzi	tu	nie	tylko	o	zadanie	reali-
zowane	w	danym	momencie,	lecz	także	o	zadanie	realizowane	w	przyszłości.

Podstawa Prawna
■f art. 129, art. 140 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

KArolinA jAgielSKA 
specjalista z zakresu prawa pracy

�Czy�karta�pracy�może�zastąpić�ewidencję�czasu�pracy

Naliczamy wynagrodzenia pracowników na podstawie miesięcznych kart pracy. Karty zawiera-
ją: imię i nazwisko pracownika, liczbę godzin pracy w poszczególnych dniach, godziny nocne, 
urlopy, zwolnienia chorobowe i inne nieobecności. Czy musimy dodatkowo prowadzić ewidencję 
czasu pracy dla każdego pracownika?

Nie	muszą	Państwo	prowadzić	ewidencji	czasu	pracy,	jeżeli	karty	pracy	zawierają	wszystkie	
informacje	dotyczące	faktycznego	czasu	pracy	każdego	pracownika,	na	podstawie	których	
można	prawidłowo	naliczyć	wynagrodzenie	za	pracę	i	inne	świadczenia	pieniężne	związane	
z	wykonaną	pracą.

Każdy	pracodawca	ma	obowiązek	prowadzenia	ewidencji	czasu	pracy	bez	względu	na	
liczbę	 zatrudnionych	 pracowników.	 Pracodawca	 zakłada	 i	 prowadzi	 odrębnie	 dla	 każdego	
pracownika	kartę	ewidencji	czasu	pracy,	która	powinna	obejmować:

■■ pracę	w	poszczególnych	dobach,	w	tym	pracę	w	niedziele	i	święta,	w	porze	nocnej,	w	go-
dzinach	nadliczbowych	oraz	w	dni	wolne	od	pracy	wynikające	z	rozkładu	czasu	pracy	
w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pracy,

■■ dyżury,
■■ urlopy,
■■ zwolnienia	od	pracy,
■■ inne	usprawiedliwione	i	nieusprawiedliwione	nieobecności	w	pracy	(§	8	pkt	1	rozporzą-

dzenia	 w	 sprawie	 zakresu	 prowadzenia	 przez	 pracodawców	 dokumentacji	 w	 sprawach	
związanych	ze	stosunkiem	pracy	oraz	sposobu	prowadzenia	akt	osobowych	pracownika).

   pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy nawet wtedy, 
gdy zatrudnia jednego pracownika.

W	stosunku	do	pracowników	młodocianych	pracodawca	uwzględnia	w	ewidencji	także	
czas	ich	pracy	przy	pracach	wzbronionych	młodocianym,	których	wykonywanie	jest	dozwo-
lone	w	celu	odbycia	przez	nich	przygotowania	zawodowego.
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Karty	pracy	nie	są	dokumentem	obowiązkowym.	Jeżeli	jednak	prowadzone	przez	Pań-
stwa	karty	pracy	zawierają	wymienione	wyżej	informacje,	to	nie	muszą	Państwo	dodatkowo	
prowadzić	ewidencji	czasu	pracy,	ponieważ	informacje	zawarte	w	obu	dokumentach	pokry-
wałyby	się.	Nie	ma	zatem	żadnych	przeszkód,	aby	miesięczna	karta	pracy	pracownika	stano-
wiła	jednocześnie	ewidencję	czasu	pracy.

Karta pracy powinna być prowadzona dla każdego pracownika oddzielnie. Do tego 
dokumentu każdy pracownik powinien mieć zapewnione prawo wglądu.

Obowiązkiem	pracodawcy	jest	prowadzenie	ewidencji	czasu	pracy	odrębnie	dla	każdego	
pracownika	w	celu	prawidłowego	ustalenia	jego	wynagrodzenia	i	innych	świadczeń	związa-
nych	z	pracą	(art.	149	§	1	k.p.).	Przepisy	nie	przewidują	jednak	wzoru	karty	ewidencji	czasu	
pracy.	Pracodawca	może	ustalić	własny	wzór	karty	w	zależności	od	swoich	potrzeb.	Warun-
kiem	jest	to,	aby	karta	zawierała	obowiązkowe	dane	przewidziane	w	przepisach.

Ewidencję	należy	prowadzić	na	bieżąco	przez	cały	okres	zatrudnienia	pracownika.	Może	
ona	obejmować	dowolny	okres.	W	praktyce	jednak	najlepiej	jest	prowadzić	miesięczną	ewi-
dencję	czasu	pracy,	na	podstawie	której	można	ustalić	przysługujące	pracownikowi	wynagro-
dzenie	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych,	które	powinno	być	wypłacone	w	najbliższym	
terminie	wypłaty	wynagrodzenia,	w	przypadku	gdy	praca	ta	nie	jest	rekompensowana	cza-
sem	wolnym	od	pracy.

Ewidencja	czasu	pracy	może	być	prowadzona	zarówno	w	formie	papierowej,	jak	i	elektro-
nicznej.	Forma	elektroniczna	jest	dopuszczalna,	jeżeli	będzie	możliwość	sporządzenia	papiero-
wego	wydruku	i	udostępnienia	go	pracownikowi	na	jego	żądanie	lub	organowi	kontrolnemu.

Przykład
Dział kadr za pomocą programu komputerowego prowadzi ewidencję czasu pracy swoich pra-
cowników. Pracownicy czasami pracują w godzinach nadliczbowych. Odbierają wówczas czas 
wolny. Odbiór czasu wolnego następuje na podstawie ustnego zgłoszenia przez pracownika 
w dziale kadr, gdzie jest wprowadzana do programu informacja, w którym dniu pracownik bę-
dzie korzystał z wolnego. Inspektor PIP w czasie kontroli zakwestionował sposób prowadzenia 
ewidencji czasu pracy z uwagi na niespełnienie ustawowego wymogu w zakresie 
wniosków o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadlicz-
bowych. Postępowanie inspektora pracy było prawidłowe, ponieważ wnioski te muszą mieć for-
mę pisemną.

Podstawa Prawna
■f art. 149, art. 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066),
■f § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 
Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).

jADwigA KruKowSKA 
specjalista z zakresu prawa pracy
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�Jak�zorganizować�odpracowywanie�wyjść�prywatnych�
pracowników

Zatrudniam kilku pracowników. Niektórzy chcieliby czasami wcześniej wychodzić z pracy lub 
później przychodzić, aby zająć się dziećmi czy załatwić prywatne sprawy. Godziny takie będą 
odpracowywać w późniejszym czasie. Zastanawiam się, czy jest to zgodne z prawem i czy nie 
poniosę jakichś konsekwencji?

Pracodawca	może	zgodzić	się	na	propozycje	pracowników	późniejszego	rozpoczynania	pracy	
lub	wcześniejszego	jej	kończenia	oraz	odpracowywania	zwolnienia	od	pracy.	Nie	narazi	się	
przy	tym	na	zarzut	naruszania	doby	pracowniczej	i	przepisów	o	godzinach	nadliczbowych.	
Może	bowiem	wprowadzić	w	takim	przypadku	dla	pracowników	ruchomy	czas	pracy.

W	opisanej	w	pytaniu	sytuacji	można	zastosować	ruchomy	czas	pracy	bądź	odpracowy-
wanie	przez	pracownika	zwolnienia	od	pracy.	Wybór	rozwiązania	może	być	uzależniony	od	
częstotliwości	zwolnień	od	pracy,	ich	przewidywalności	przez	pracownika	oraz	oczywiście	
potrzeb	i	organizacji	pracy	pracodawcy.	

Jeżeli	pracownik	wystąpi	do	pracodawcy	z	wnioskiem	o	wyrażenie	zgody	na	późniejsze	
rozpoczynanie	pracy	(lub	wcześniejsze	jej	kończenie)	i	jest	w	stanie	przewidzieć,	że	będzie	
to	regularne,	np.	w	poniedziałki	i	czwartki,	pracodawca	może	zastosować	w	tym	przypadku	
ruchomy	czas	pracy	(art.	1401	k.p.).	Może	on	mianowicie:

■■ ustalić	pracownikowi	rozkład	czasu	pracy,	który	będzie	uwzględniał	różne	godziny	roz-
poczynania	 (i	 kończenia)	pracy,	np.	w	poniedziałek	w	godz.	10.00–18.00,	w	czwartek	
w	godz.	7.00–15.00,

■■ przewidzieć	przedział	czasu,	w	którym	pracownik	decyduje	o	godzinie	rozpoczęcia	pracy,	
np.	w	poniedziałek	rozpoczęcie	w	godz.	8.00–10.00,	zakończenie	16.00–18.00;	czwartek	
rozpoczęcie	w	godz.	7.00–8.00,	zakończenie	15.00–16.00.

   rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania 
pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników 
dniami pracy.

Ruchomy	czas	pracy	w	Państwa	firmie	może	być	wprowadzony	na	pisemny	wniosek	pra-
cownika.	W	przypadku	braku	wniosku	pracownika	wymagana	jest	współpraca	ze	związkami	
zawodowymi	(gdy	działają	w	firmie)	lub	przedstawicielami	załogi	(gdy	brak	jest	związków	
zawodowych	lub	nie	wyrażają	zgody)	oraz	ustalenie	tego	rozkładu	w	układzie	zbiorowym	
pracy	lub	w	porozumieniu.	Przy	ruchomym	czasie	pracy	ponowne	rozpoczynanie	pracy	w	tej	
samej	dobie	pracowniczej	nie	jest	pracą	w	nadgodzinach.

Jeżeli	 zaś	 późniejsze	 rozpoczynanie	 pracy	 (lub	 wcześniejsze	 wychodzenie)	 nie	 będzie	
przez	 pracownika	 regularne,	 pracodawca	 może	 wyrazić	 zgodę	 na	 „odpracowanie”	 czasu	
zwolnienia	od	pracy.	Odpracowanie	może	nastąpić	nawet	w	tej	samej	dobie	pracowniczej,	
pracodawca	musi	jednak	przestrzegać	dobowych	i	tygodniowych	norm	odpoczynku	pracow-
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nika.	 Należy	 pamiętać,	 że	 nie	 jest	 pracą	 w	 godzinach	 nadliczbowych	 czas	 odpracowania	
zwolnienia	od	pracy	udzielonego	pracownikowi	w	celu	załatwienia	spraw	osobistych	(art.	151	
§	21	k.p.).

Należy	także	podkreślić,	że	pracodawca	może	wniosek	pracownika	uwzględnić,	ale	nie	
musi	na	taką	propozycję	(ruchomych	godzin	pracy	lub	zwolnienia	od	pracy	i	odpracowywa-
nia)	wyrazić	zgody.

Podstawa Prawna
■f art. 1401, art. 151 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066).

DAnutA KośKA 
specjalista w zakresie prawa pracy

�Czy�można�zatrudnić�sprzedawcę�w�zadaniowym�
czasie�pracy

Prowadzę kilka sklepów. Chciałam zatrudnić sprzedawców w zadaniowym czasie pracy. Sprze-
dawcy pracują w godzinach otwarcia sklepów. Czy rzeczywiście tak można zrobić i w jaki spo-
sób można wprowadzić taki czas pracy?

Nie.	Specyfika	pracy	sprzedawcy	nie	uzasadnia	zatrudnienia	go	w	zadaniowym	czasie	pracy.
Zadaniowy	czas	pracy	może	być	wprowadzony,	jeśli	jest	to	uzasadnione	rodzajem	wyko-

nywanej	pracy,	jej	organizacją	lub	miejscem	jej	wykonywania.	Pracodawca	po	porozumieniu	
z	pracownikiem	ustala	 czas	niezbędny	do	wykonania	powierzonych	zadań,	 uwzględniając	
wymiar	czasu	pracy	wynikający	z	norm	określonych	w	Kodeksie	pracy	–	8	godzin	dobowo	
i	przeciętnie	40	godzin	tygodniowo	(art.	129	k.p.).	Jedynie	w	tych	przypadkach	Kodeks	pracy	
dopuszcza	stosowanie	tego	systemu	(art.	140	k.p.).

   przy ustalaniu czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań 
uwzględnia się wymiar czasu pracy wynoszący 8 godzin dobowo 
i przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

A	zatem	zadaniowy	czas	pracy	może	być	stosowany	wówczas,	gdy:
■■ najważniejszym	elementem	pracy	są	efekty	tej	pracy,	a	nie	ścisłe,	narzucone	z	góry	go-

dziny	pracy	(np.	kurier),
■■ jest	to	praca,	której	organizację	pozostawia	się	pracownikowi	(np.	kadra	kierownicza,	któ-

ra	nie	musi	być	w	firmie	w	ściśle	określonych	godzinach),
■■ brak	faktycznej	możliwości	prowadzenia	ścisłej	kontroli	godzin	pracy,	w	szczególności	

przy	pracach	poza	zakładem	pracy	(np.	serwisant,	przedstawiciel	handlowy),
■■ praca	może	być	wykonywana	w	zasadzie	w	dowolnej	porze	(np.	prace	twórcze).
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Praca	sprzedawcy	zwykle	polega	na	obsługiwaniu	klientów	i	pozostawaniu	do	ich	dys-
pozycji	w	godzinach	otwarcia	sklepu.	Godziny	otwarcia	sklepu	są	stałe	i	z	góry	narzucone	
przez	właściciela	(pracodawcę),	a	informacja	o	nich	jest	umieszczona	w	widocznym	miej-
scu.	Sprzedawca	nie	ma	zatem	możliwości	samodzielnego	ustalania	godzin	swojej	pracy	
(godzin	otwarcia	sklepu).	Trudno	także	wyobrazić	sobie	sytuację,	w	której	po	sprzedaniu	
towaru	 za	 określoną	 kwotę	 pracownik	 zamyka	 sklep,	 nie	 zwracając	 uwagi	 na	 kolejnych	
klientów	(osiągnął	zamierzony	efekt	pracy).	W	pracy	handlowca	istotne	są	więc	godziny	
–	zazwyczaj	im	dłużej	otwarty	sklep,	tym	wyższy	utarg.	Dlatego	też	specyfika	takiej	pracy	
nie	uzasadnia	w	mojej	ocenie	zadaniowego	czasu	pracy	dla	sprzedawcy.	

W	praktyce,	w	zależności	od	godzin	otwarcia	sklepu	oraz	liczby	personelu,	najodpo-
wiedniejszym	systemem	czasu	pracy	dla	sprzedawców	jest	system	podstawowy	(praca	po	
8	godzin	dziennie	i	przeciętnie	40	godzin	w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pracy)	 lub	
równoważny	(do	12	godzin	dziennie	i	przeciętnie	40	godzin	w	przeciętnie	5-dniowym	ty-
godniu	pracy).

Podstawa Prawna
■f art. 129, art. 140 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

KAtArzynA wrońSKA-zblewSKA 
specjalista z zakresu prawa pracy

�Czy�w�tzw.�czterobrygadowej�organizacji�czasu�pracy�
pracownikowi�przysługują�dodatkowe�uprawnienia

Czy po wprowadzeniu tzw. czterobrygadowej organizacji czasu pracy pracodawca jest zobo-
wiązany do wypłacania wyższego wynagrodzenia pracownikowi w związku z taką pracą, 
tj. stawki za każdą przepracowaną godzinę oraz 30% dodatku jako rekompensaty za czas nie-
spędzony z rodziną? Czy za każdy pełny przepracowany miesiąc zgodnie z harmonogramem 
pracownik powinien otrzymać dodatkowy płatny dzień wolny?

Powszechnie	 obowiązujące	 przepisy	 nie	 dają	 pracownikowi	 prawa	 do	 dodatku	 za	 pracę	
w	 tzw.	 czterobrygadowej	 organizacji	 czasu	 pracy	 (pojęcie	 to	 funkcjonuje	 obecnie	 tylko	
w	języku	potocznym).	Nie	ustanawiają	również	prawa	do	dodatkowego	dnia	wolnego	z	ty-
tułu	przepracowania	w	danym	miesiącu	wszystkich	godzin	zaplanowanych	w	harmonogra-
mie	czasu	pracy.	Takie	uprawnienia	mogą	jednak	przewidywać	przepisy	wewnątrzzakłado-
we	obowiązujące	u	danego	pracodawcy.

Pracownikowi,	który	wykonuje	pracę	w	tzw.	czterobrygadowej	organizacji	czasu	pracy	
–	 bez	 względu	 na	 to,	 czy	 jest	 ona	 realizowana	 w	 ramach	 podstawowego	 systemu	 czasu	
pracy	(art.	129	§	1	k.p.	–	praca	do	8	godzin	na	dobę	w	3-zmianowej	organizacji	czasu	pra-
cy),	czy	też	w	ramach	systemu	pracy	w	ruchu	ciągłym	(art.	138	§	1	k.p.	–	praca	do	8	godzin	
na	dobę,	z	możliwością	przedłużenia	dobowego	wymiaru	czasu	pracy	do	12	godzin	w	jed-
nej	 dobie	 w	 3	 tygodniach	 w	 czterotygodniowym	 okresie	 rozliczeniowym),	 powszechnie	
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obowiązujące	przepisy	prawa	pracy	nie	przyznają	uprawnienia	do	dodatku	z	tego	tytułu.	
W	przypadku	niektórych	jednak	pracodawców	prawo	do	takiego	dodatkowego	składnika,	
który	ma	zrekompensować	uciążliwość	pracy	w	3-zmianowej	organizacji	czasu	pracy,	wy-
nika	z	przepisów	wewnątrzzakładowych	–	z	regulaminu	pracy,	regulaminu	wynagradzania	
czy	układu	zbiorowego.	W	takiej	sytuacji	pracownik	ma	roszczenie	o	wypłatę	takiego	do-
datkowego	składnika.

Bez	względu	jednak	na	to,	czy	przepisy	wewnątrzzakładowe	dają	pracownikowi	upraw-
nienie	do	dodatkowego	składnika	z	tytułu	pracy	w	tzw.	czterobrygadowej	organizacji	czasu	
pracy,	pracownikowi	przysługuje	dodatek	do	wynagrodzenia.	Wynosi	on	100%	wynagrodze-
nia	za	każdą	godzinę	pracy	powyżej	8	godzin	na	dobę	w	dniu	wykonywania	pracy	w	przedłu-
żonym	wymiarze	czasu	pracy	(art.	138	§	1	k.p.).

Podobnie	przepisy	powszechnie	obowiązujące	nie	wprowadzają	prawa	do	dodatkowego	
dnia	wolnego	z	 tytułu	przepracowania	przez	pracownika	całego	zaplanowanego	dla	niego	
w	harmonogramie	czasu	pracy.	Tu	jednak	również	w	przepisach	wewnątrzzakładowych	pra-
codawca	 może	 takie	 uprawnienie	 ustanowić	 –	 wtedy	 pracownik	 będzie	 miał	 o	 taki	 dzień	
roszczenie	na	zasadach	określonych	w	tych	regulacjach.

   W przepisach wewnątrzzakładowych pracodawca  
może wprowadzić prawo do dodatkowego dnia wolnego  
z tytułu przepracowania przez pracownika całego zaplanowanego 
dla niego w harmonogramie czasu pracy.

Należy	jednak	pamiętać,	że	bez	względu	na	stosowany	system	i	organizację	czasu	pra-
cy	pracownik	w	każdym	okresie	 rozliczeniowym	powinien	mieć	 zapewnioną	 taką	 licz-
bę	dni	wolnych,	która	wynika	z	sumy	niedziel,	świąt	oraz	dni	wolnych	z	tytułu	przecięt-
nie	 5-dniowego	 tygodnia	 pracy	 wynikających	 z	 obowiązującego	 rozkładu	 czasu	 pracy	
(art.	147	k.p.).

Ponadto	w	każdym	tygodniu	pracy	(rozumianym	jako	każde	7	kolejnych	dni	od	początku	
okresu	rozliczeniowego)	pracownik	powinien	mieć	zapewnione	co	najmniej	35	godzin	nie-
przerwanego	odpoczynku	tygodniowego,	przy	czym	odpoczynek	tygodniowy	przypadający	
w	trakcie	zmiany	przez	pracownika	pory	wykonywania	pracy	wynikającej	z	obowiązującego	
pracownika	harmonogramu	czasu	pracy	(np.	w	trakcie	przejścia	przez	pracownika	ze	zmiany	
III	na	zmianę	I)	może	obejmować	mniej	niż	kolejne	35	godzin	odpoczynku,	nie	mniej	jednak	
niż	24	godziny	(art.	133	§	1–2	k.p.).	Należy	jednak	pamiętać,	że	odpoczynek	tygodniowy	co	
do	zasady	pokrywa	się	z	dniami	wolnymi	od	pracy.

Podstawa Prawna
■f art. 129 § 1, art. 133 § 1 i 2, art. 138 § 1, art. 147 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. 
zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

moniKA wAciKowSKA
specjalista z zakresu prawa pracy
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�Czy�odmowa�przyjęcia�nowego�rozkładu�czasu�pracy�
może�stanowić�podstawę�zwolnienia�pracownika

Pracownica pracująca w szkole na stanowisku sprzątaczki do chwili obecnej wykonywała swo-
ją pracę w godzinach od 7.30 do 15.30. Ze względów organizacyjnych postanowiliśmy zmienić 
jej godziny pracy od 12.00 do 20.00, tak jak pracują pozostałe sprzątaczki. W obecności kierow-
nika gospodarczego otrzymała pismo o zmianie czasu pracy, którego nie przyjęła. Pracownica 
napisała pismo, że nie wyraża zgody na pracę w innych godzinach, ponieważ nie ma jak doje-
chać (pracownica zmieniła miejsce zamieszkania, mieszka teraz 5 km od zakładu pracy). Pro-
szę o poradę, co możemy w takiej sytuacji zrobić. Czy możemy dać jej jeszcze jedno pismo, 
w którym utrzymamy nowe godziny pracy i jednocześnie napiszemy, że jeśli się nie zgadza, to 
znaczy, że rozwiązujemy z nią umowę o pracę z jej winy?

Pracownica	zobowiązana	jest	zrealizować	polecenie	dotyczące	zmiany	rozkładu	czasu	pracy.	
Dla	jego	ważności	nie	jest	wymagana	jej	zgoda.	Odmowa	realizacji	tego	polecenia	stanowi	
ciężkie	naruszenie	obowiązków	pracowniczych	i	daje	możliwość	wypowiedzenia	bądź	nawet	
zwolnienia	dyscyplinarnego.	W	związku	jednak	z	pismem	pracownicy	warto	byłoby	pisem-
nie	ponowić	zmianę	w	zakresie	jej	godzin	pracy.

Jednym	z	elementów	umowy	o	pracę	jest	określenie	wymiaru	czasu	pracy	pracownika.	
Wszelkie	 zmiany	 w	 tym	 zakresie	 (zmniejszenie	 lub	 zwiększenie	 etatu)	 wymagają	 zatem	
zgodnego	oświadczenia	woli	stron	(aneks	do	umowy	o	pracę)	lub	zastosowania	przez	praco-
dawcę	wypowiedzenia	zmieniającego.	

   Zmniejszenie lub zwiększenie wymiaru czasu pracy określonego 
w umowie o pracę wymaga porozumienia zmieniającego 
lub wypowiedzenia zmieniającego.

Pozostałe	kwestie,	jak	te	związane	z	czasem	pracy,	dotyczą	już	samej	organizacji	pracy,	
której	uregulowanie	bezwzględnie	należy	do	pracodawcy.	Obejmuje	to	stosowane	w	zakła-
dzie	 pracy	 systemy	 czasu	 pracy,	 okresy	 rozliczeniowe,	 a	 także	 rozkłady	 czasu	 pracy.	 Sąd	
Najwyższy	w	wyroku	z	25	marca	1977	r.	(I	PRN	5/77,	niepubl.)	stwierdził,	że	organizowanie	
procesu	pracy,	w	tym	również	ustalenie	obowiązującego	pracowników	rozkładu	czasu	pracy,	
należy	do	uprawnień	dyspozycyjnych	kierownictwa	zakładu	pracy.

Systemy	i	rozkłady	czasu	pracy	oraz	przyjęte	okresy	rozliczeniowe	czasu	pracy	ustala	się	w:
■■ układzie	zbiorowym	pracy,
■■ regulaminie	pracy,
■■ obwieszczeniu,	jeżeli	pracodawca	nie	jest	objęty	układem	zbiorowym	pracy	lub	nie	jest	

obowiązany	do	ustalenia	regulaminu	pracy
–	art.	150	§	1	k.p.

Ustalanie	wszelkich	kwestii	związanych	z	czasem	pracy	pracowników	należy	do	wład-
czych	uprawnień	pracodawcy,	wynikających	z	łączącego	strony	stosunku	pracy.	W	zdecydo-
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wanej	większości	zmiany	i	nowe	regulacje	w	tym	zakresie	swobodnie	wprowadza	pracodaw-
ca	bez	konieczności	uzyskiwania	zgody	pracownika.

Regulamin	pracy	określa	m.in.	 rozkłady	czasu	pracy	obowiązujące	w	zakładzie	pracy.	
Inaczej	mówiąc,	zakreśla	ramy	czasowe,	w	jakich	pracodawca	może	wyznaczać	pracę	po-
szczególnych	osób.	Przykładowo,	jeżeli	w	regulaminie	byłoby	wskazane,	że	pracownicy	da-
nego	 działu	 (np.	 administracji)	 pracują	 w	 godzinach	 7.30–15.30,	 to	 zmiana	 godzin	 pracy	
jednej	z	osób	zatrudnionych	w	tym	dziale	wymagałaby	albo	wcześniejszej	zmiany	regulami-
nu	(i	wprowadzenia	możliwości	wyznaczania	innych	godzin	pracy),	albo	złożenia	przez	pra-
cownika	wniosku	o	ustalenie	indywidualnego	rozkładu	czasu	pracy,	odbiegającego	od	zawar-
tego	w	regulaminie	(art.	142	k.p.).

W	przedstawionej	w	pytaniu	sytuacji	pracownicy	zatrudnieni	na	wskazanych	stanowi-
skach	mają	stałe	godziny	pracy.	Z	pytania	można	wywnioskować,	że	skoro	pozostałe	osoby	
zatrudnione	na	podobnych	stanowiskach	pracują	w	godzinach	12.00	–20.00,	to	regulamin	
pracy	szkoły	dopuszcza	stosowanie	 takich	 rozkładów	czasu	pracy.	Proponowana	zmiana	
jest	zatem	zgodna	z	przepisami	regulaminu,	a	zatem	jej	wprowadzenie	nie	będzie	wymagać	
jego	zmiany.

Zawierając	 umowę	 o	 pracę,	 pracownik	 zobowiązuje	 się	 do	 wykonywania	 pracy	 pod	
kierownictwem	pracodawcy,	w	miejscu	i	czasie	wyznaczonym	przez	pracodawcę	(art.	22	
§	1	k.p.).	Pracownik	jest	zobowiązany	do	realizacji	poleceń	pracodawcy	wówczas,	gdy:

■■ dotyczą	one	pracy,
■■ nie	są	sprzeczne	z	przepisami	prawa,
■■ nie	są	sprzeczne	z	umową	o	pracę

–	art.	100	§	1	k.p.
W	odniesieniu	do	pytania	trudno	mówić	o	tym,	że	polecenie	służbowe	dotyczące	pracy	

w	innym	rozkładzie	czasu	pracy	nie	spełnia	tych	kryteriów.	Jego	realizacja	jest	więc	obowiąz-
kiem	pracownicy.	Pracodawca	nie	musi	zatem	uzyskać	jej	zgody	na	zamierzoną	zmianę	roz-
kładu	czasu	pracy.

Jeżeli	jednak	dotychczasowy	rozkład	czasu	pracy	pracownicy	(w	godzinach	7.30–15.30)	
został	wprowadzony	do	jej	umowy	o	pracę,	to	jego	zmiana	będzie	wymagać	zmiany	umowy	
o	pracę	(na	podstawie	porozumienia	zmieniającego,	wypowiedzenia	zmieniającego).

Podkreślone	to	zostało	m.in.	w	wyroku	Sądu	Najwyższego	z	21	marca	2014	r.	(II	PK	
174/13,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl),	w	którym	wskazano,	że	organizacja	czasu	pracy	
nie	należy	do	istotnych	elementów	stosunku	pracy,	które	muszą	(powinny)	zostać	ustalone	
w	umowie	o	pracę.	Przepis	art.	29	§	1	k.p.	zobowiązuje	 jedynie	do	ustalenia	w	umowie	
wymiaru	czasu	pracy.	Nie	ma	 jednak	przeszkód,	aby	w	umowie	o	pracę	 (albo	w	drodze	
odrębnego	 porozumienia	 między	 pracodawcą	 i	 pracownikiem)	 ustalić	 organizację	 pracy	
(system	lub	rozkład	czasu	pracy).	Postanowienie	takie	może	mieć	charakter	istotnego	ele-
mentu	indywidualnego	stosunku	pracy,	a	w	konsekwencji	jego	zmiana	będzie	wymagała	
porozumienia	 stron	 lub	 wypowiedzenia	 zmieniającego.	 Wypowiedzeniu	 zmieniającemu	
podlegają	warunki	pracy	lub	płacy	wynikające	z	umowy	o	pracę	(art.	42	§	1	k.p.).	Jeżeli	
zatem	nie	doszło	do	ustalenia	 indywidualnego	 rozkładu	czasu	pracy	w	umowie	o	pracę	
albo	odrębnym	porozumieniu	(którym	w	istocie	jest	także	takie	ustalenie	przez	pracodawcę	
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na	wniosek	pracownika	w	trybie	art.	142	k.p.),	to	zmiana	organizacji	czasu	pracy	nie	wy-
maga	wypowiedzenia	zmieniającego.

   W umowie o pracę strony obowiązkowo ustalają wymiar czasu pracy, 
natomiast organizacja czasu pracy nie musi być ustalana w takiej umowie.

Pracownica,	o	której	mowa	w	pytaniu,	porusza	kwestie	trudności	z	dojazdem	związane	ze	
zmianą	miejsca	zamieszkania.	Nie	jest	to	jednak	argument	wiążący	pracodawcę.	Trudno,	aby	
był	on	w	zakresie	swojej	roli	kierowniczej	związany	wszystkimi	zmianami	szeroko	pojętej	
sytuacji	życiowej	pracowników.	Pracownica	nabyła	nowe	mieszkanie	już	w	trakcie	zatrudnie-
nia.	W	pełni	zatem	zdawała	sobie	sprawę	z	odległości	do	pracy,	ewentualnych	trudności	ko-
munikacyjnych,	 itp.	Zmiana	miejsca	zamieszkania	pracownika	nie	wpływa	na	możliwości	
władcze	pracodawcy,	związane	z	organizacją	pracy.

Odmowa	świadczenia	pracy	we	wskazanych	przez	pracodawcę	godzinach	(przy	założe-
niu,	że	dotychczasowy	rozkład	czasu	pracy	nie	stanowił	elementu	umowy	o	pracę)	stanowi	
niewypełnianie	zobowiązań	wynikających	ze	stosunku	pracy.	Jest	to	ciężkie	naruszenie	obo-
wiązków	pracownika,	które	może	skutkować	zarówno	wypowiedzeniem	umowy	o	pracę,	jak	
i	zwolnieniem	dyscyplinarnym.

Pracownica	odniosła	się	na	piśmie	do	zmiany	dokonanej	przez	pracodawcę.	Bezpieczniej	
dla	pracodawcy	i	zachowując	w	pełni	zasady	współżycia	społecznego	byłoby	ponowić	pisem-
nie	zmianę	rozkładu.	Pismo	pracownicy	sformułowane	jako	odmowa	wykonania	polecenia	
można	 bowiem	 potraktować	 jako	 prośbę	 pozostawienia	 dotychczasowego	 rozkładu	 czasu	
pracy,	do	której	najlepiej,	aby	pracodawca	ustosunkował	się	przed	podjęciem	decyzji	o	roz-
staniu	 z	 pracownicą.	 Jednocześnie	 w	 odpowiedzi	 dla	 pracownicy	 pracodawca	 powinien	
wskazać	konsekwencje	niezrealizowania	polecenia	służbowego.

Podstawa Prawna
■f art. 8, art. 22, art. 52, art. 100 § 1, art. 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

mAreK rotKiewicz 
ekspert z zakresu prawa pracy

iii. OKreSY ODpOcZYNKU

�Czy�pracownik�pracujący�na�dwóch�etatach�u�tego�samego�
pracodawcy�musi�mieć�zachowane�odpoczynki�dobowe

Jeden z moich pracowników, który jest zatrudniony na stanowisku magazyniera, rozchorował się. 
Jego obowiązki zamierzam przydzielić innemu pracownikowi (za jego zgodą) zatrudnionemu na 
pełny etat jako ochroniarz. Umówiliśmy się, że podpiszę z tym pracownikiem drugą umowę 
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na 3/4 etatu (na wykonanie obowiązków chorego pracownika). Pracownik chce tak pracować 
przez miesiąc, a potem z tej drugiej umowy zmniejszymy mu etat do 1/2. Mam wątpliwości co do 
odpoczynków dobowych. Jeśli pracownik będzie u mnie pracował na pełnym i 3/4 etatu, to w su-
mie wypracuje po 14 godzin dziennie i będzie miał tylko 10 godzin odpoczynku dobowego. Jednak 
z drugiej strony pracownik będzie zatrudniony na dwa osobne etaty. Czy w takim przypadku powin-
no się liczyć odpoczynek oddzielnie dla każdego etatu?

Należy	przyjąć,	że	w	przypadku	zatrudnienia	u	 tego	samego	pracodawcy	 jednocześnie	na	
podstawie	dwóch	umów	o	pracę,	dopuszczalne	 jest	naruszenie	minimalnego	okresu	odpo-
czynku	dobowego.

W	przypadku	zatrudnienia	własnego	pracownika	w	ramach	drugiej,	równoległej	umowy,	
co	do	zasady,	każda	z	umów	powinna	być	rozliczona	odrębnie.	A	zatem	z	pracownikiem	po-
winna	zostać	podpisana	osobna	umowa	o	pracę	na	drugi	etat,	należy	mu	przydzielić	osobny	
zakres	 obowiązków,	 narzędzia	 pracy	 itp.	 Ponadto	 pracownik	 podlega	 osobnym	 badaniom	
wstępnym	oraz	osobnym	szkoleniom	bhp	(art.	229	§	1	i	art.	2373	k.p.).	Odrębnie	ustala	się	
również	jego	obowiązki	oraz	uprawnienia	pracownicze,	np.	wynagrodzenie,	urlop	wypoczyn-
kowy	itp.	Czas	pracy	oraz	odpoczynki	z	obu	umów	również	należy	ustalić,	rozplanować	i	roz-
liczyć	odrębnie	dla	obu	umów.

   W przypadku zatrudnienia pracownika w tym samym zakładzie 
na dwóch etatach, każda z tych umów w zakresie uprawnień 
i obowiązków pracowniczych powinna być rozliczana oddzielnie.

W	takiej	sytuacji	zatrudnienie	w	sposób	opisany	w	pytaniu	jest	dopuszczalne.	Przepisy	
prawa	pracy	nie	rozstrzygają	bowiem	odmiennie	sytuacji	równolegle	trwającego	zatrudnie-
nia	u	tego	samego	pracodawcy	w	zakresie	czasu	pracy	i	minimalnych	okresów	odpoczyn-
ku.	Można	zatem	przyjąć,	 że	 skoro	prawa	 i	obowiązki	 stron	 stosunku	pracy	 są	ustalone	
odrębnie	dla	każdej	umowy	o	pracę,	to	do	zachowania	odpoczynków	dobowych	i	tygodnio-
wych	nie	ma	znaczenia,	czy	pracownik	jest	zatrudniony	u	dwóch	różnych	pracodawców	czy	
u	jednego.	

Jednak	eksperci	prawa	pracy	mają	również	odmienne	opinie.	Zgodnie	z	nimi,	w	przy-
padku	gdy	pracownik	jest	zatrudniony	na	dwóch	etatach	u	tego	samego	pracodawcy,	po-
winien	mieć	zapewnione	–	przy	uwzględnieniu	czasu	pracy	z	obu	umów	łącznie	–	mini-
malne	 nieprzerwane	 okresy	 odpoczynku,	 tj.	 11	 godzin	 dobowo	 i	 35	 lub	 24	 tygodniowo	
(art.	132	i	art.	133	k.p.).	Zwolennicy	tego	poglądu	argumentują,	że	pracownik	zatrudniony	
np.	 na	 dwóch	 pełnych	 etatach	 u	 jednego	 pracodawcy	 w	 rzeczywistości	 nie	 będzie	 mógł	
wykorzystać	odpoczynku.	W	czasie	odpoczynku	dobowego	przysługującego	z	jednego	sto-
sunku	pracy	będzie	bowiem,	za	wiedzą	i	zgodą	tego	samego	pracodawcy,	wykonywał	pracę	
w	ramach	drugiego	stosunku	pracy.	Zgodnie	z	tym	poglądem,	zatrudnienie	w	sposób	opi-
sany	w	pytaniu,	tj.	równocześnie	na	pełny	etat	i	na	3/4	etatu,	może	zostać	uznane	za	dzia-
łanie	sprzeczne	ze	społeczno-gospodarczym	przeznaczeniem	prawa	(art.	8	k.p.).	Pracodaw-
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ca	 jest	 zobowiązany	 do	 zapewnienia	 pracownikowi	 minimalnych	 okresów	 odpoczynku,	
natomiast	zatrudniając	pracownika	w	taki	sposób,	świadomie	nie	realizuje	tego	obowiązku.	
Ponadto	 zachowanie	 minimalnych	 odpoczynków	 jest	 istotne	 z	 punktu	 widzenia	 bezpie-
czeństwa	i	higieny	pracy.	Nierzadko	bowiem	zatrudnienie	bez	zachowania	okresów	odpo-
czynku	jest	przyczyną	wypadków	przy	pracy.

Dlatego,	w	trosce	o	zdrowie	pracownika	oraz	o	zachowanie	bezpiecznych	i	higienicznych	
warunków	pracy,	w	opisanym	przypadku	warto	ponownie	przeanalizować	sytuację	i	rozwa-
żyć,	czy:

■■ powierzyć	obowiązki	chorego	pracownika	na	podstawie	umowy	o	pracę	jednemu	pracow-
nikowi,	lecz	w	mniejszym	wymiarze	czasu	pracy,	np.	na	3/5	etatu,

■■ powierzyć	obowiązki	chorego	pracownika	na	podstawie	umowy	o	pracę	dwóm	pracowni-
kom,	np.	każdemu	na	3/8	etatu.
Należy	przypomnieć,	że	pracodawca	ma	prawo	zatrudnić	swojego	pracownika,	tj.	osobę,	

która	 jest	 zatrudniona	w	 jego	zakładzie	pracy,	do	wykonywania	 innej	pracy	na	podstawie	
drugiej,	równoległej	umowy	o	pracę.	Warunkiem	takiego	zatrudnienia	jest	jednak,	aby	praca,	
która	ma	być	wykonywana	w	ramach	drugiego,	równoległego	stosunku	pracy	była	pracą	ro-
dzajowo	inną	niż	praca	wykonywana	dotychczas	w	ramach	pierwszego,	podstawowego	sto-
sunku	pracy.	Również	Sąd	Najwyższy,	analizując	kwestię	dopuszczalności	zatrudnienia	pra-
cownika	 u	 tego	 samego	 pracodawcy	 w	 ramach	 dwóch	 równoległych	 stosunków	 pracy,	
w	wyroku	z	13	marca	1997	 r.	 (I	PKN	43/97,	OSNP	1997/24/494)	uznał,	 że	z tym samym 
pracodawcą w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju pracownik może pozosta-
wać tylko w jednym stosunku pracy.	W	przeciwnym	przypadku,	tj.	powierzenia	takiej	samej	
pracy	 lub	wprawdzie	nieco	 innej	pracy	niż	dotychczas	wykonywana,	 lecz	mieszczącej	 się	
w	 ramach	 rodzaju	 pracy	 wykonywanej	 dotychczas	 przez	 pracownika,	 takie	 postępowanie	
może	być	kwestionowane	przez	inspektorów	pracy.	Może	ono	bowiem	zostać	uznane	za	pró-
bę	obejścia	przepisów	prawa	pracy,	m.in.	o	czasie	pracy.	Ponadto	w	takim	przypadku	pracow-
nik	może	żądać	przed	sądem	pracy	np.	dodatku	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych.

Przykład
Pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę kierowcę rozwożącego towar do klientów. 
Następnie zatrudnił go dodatkowo na drugą umowę o pracę na stanowisku magazyniera na 
1/2 etatu. Takie zatrudnienie jest dopuszczalne. Prace wykonywane na podstawie obu umów są 
bowiem rodzajowo inne. Natomiast zatrudnienie sprzedawcy (podstawowa umowa o pracę) do 
ekspozycji towaru na półkach (równoległa umowa o pracę) jest już zabronione.

Podstawa Prawna
■f art. 8, art. 132, art. 133, art. 229 § 1, art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

KAtArzynA wrońSKA-zblewSKA 
specjalista w zakresie prawa pracy



20 sierpnia 2015 r.    www.serwispp.infor.pl36

�Jak�trzeba�liczyć�dobowy�odpoczynek�przy�pracy�
zmianowej

Pracownicy są w naszej firmie zatrudniani w podstawowym systemie czasu pracy i pracują 
na zmiany. Jeden z nich aktualnie pracuje na III zmianie (praca w godz. od 22.00 do 6.00), ale 
za 2 dni przechodzi na II zmianę (praca w godz. od 14.00 do 22.00). Jak w tym przypadku liczyć 
okres nieprzerwanego 11-godzinnego dobowego odpoczynku?

Okres	dobowego	odpoczynku	dla	Państwa	pracownika	należy	liczyć	od	chwili	zakończenia	
przez	niego	pracy	(tj.	od	godz.	6.00	rano),	wynikającej	z	jego	harmonogramu,	do	momentu	
zakończenia	 jego	 doby	 pracowniczej	 (do	 godz.	 22.00	 wieczorem).	 Pracownik	 nie	 może	
tego	samego	dnia	zakończyć	pracy	o	godz.	6.00	na	III	zmianie	i	rozpocząć	jej	w	tym	dniu	
o	godz.	14.00	na	II	zmianie.	Praca	na	II	zmianie	może	zostać	rozpoczęta	dopiero	następne-
go	dnia.

Pracownikowi	przysługuje	w	każdej	dobie	pracowniczej	prawo	do	co	najmniej	11-godzin-
nego	nieprzerwanego	odpoczynku	(art.	132	ust.	1	k.p.).	Dotyczy	to	także	pracowników	wy-
konujących	pracę	w	systemie	zmianowym.	Przepisy	dopuszczają	bowiem	pracę	zmianową	
bez	względu	na	stosowany	system	czasu	pracy	(art.	146	k.p.).	Przez	„dobę	pracowniczą”	na-
leży	rozumieć	kolejne	24	godziny,	poczynając	od	godziny,	w	której	pracownik	rozpoczyna	
pracę	zgodnie	z	obowiązującym	go	rozkładem	czasu	pracy	(art.	128	§	3	pkt	1	k.p.).

Przykład
Pracownik wykonuje pracę w stałym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 6.00 do 14.00. Jego doba pracownicza rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 6.00 
i kończy we wtorek o godzinie 6.00.

Jeżeli	 więc	 Państwa	 pracownik	 świadczy	 pracę	 np.	 w	 środę	 w	 godzinach	 od	 22.00	
do	6.00	(III	zmiana),	to	jego	doba	pracownicza	rozpoczyna	się	o	godz.	22.00	w	dniu	rozpo-
częcia	pracy	i	kończy	się	o	godzinie	22.00	następnego	dnia	(w	czwartek	po	upływie	24	go-
dzin	od	rozpoczęcia	pracy).	Ponieważ	w	tym	zakresie	przepisy	Kodeksu	pracy	nie	przewi-
dują	 wyjątków,	 okres	 co	 najmniej	 11-godzinnego	 odpoczynku	 dobowego	 takiego	
pracownika	będzie	przypadał	w	godzinach	od	6.00	(od	chwili	zakończenia	zmiany)	do	koń-
ca	doby	pracowniczej,	czyli	do	godz.	22.00	w	czwartek.

Jeżeli	natomiast	pracownik	od	kolejnego	dnia	(w	czwartek)	miałby	zostać	przenie	siony	
na	II	zmianę	(praca	w	godz.	od	14.00	do	22.00),	naruszyłoby	to	przepisy	o	dobie	pracow-
niczej	oraz	o	odpoczynku	dobowym.	Pracownik	bowiem	o	godzinie	14.00	znowu	rozpo-
cząłby	pracę	w	tej	samej	dobie	pracowniczej	oraz	nie	miałby	zapewnionego	11-godzinnego	
dobowego	odpoczynku,	ale	tylko	8	godzin	między	godz.	6.00	a	14.00.	W	tym	przypadku	
przejście	na	II	zmianę	będzie	możliwe	dopiero	w	kolejnym	dniu	pracy	tego	pracownika,	
tj.	w	piątek.



  nr 16/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 37

Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach

   pracodawca nie może zmienić pory wykonywania pracy pracownikom 
pracującym na zmiany w sposób naruszający odpoczynek dobowy.

Pracodawca,	ustalając	pracownikom	grafik,	powinien	zaplanować	pracę	tak,	aby	było	za-
pewnione	 pełne	 wykorzystanie	 czasu	 pracy.	 W	 praktyce	 jednak	 przejście	 na	 inną	 zmianę	
może	powodować	niedopracowanie	przez	pracownika	pełnego	obowiązującego	go	wymiaru	
czasu	pracy.

Przykład
Pracownik pracuje w systemie zmianowym. W czerwcu 2015 r. świadczył pracę na drugą zmia-
nę w godzinach od 14.00 do 22.00. Od lipca 2015 r. wykonywał pracę na pierwszą zmianę 
w godzinach od 6.00 do 14.00. Z harmonogramu pracownika wynikało, że jego ostatnim dniem 
pracy w czerwcu 2015 r. był wtorek 30 czerwca, a od 1 lipca 2015 r. powinien pracować już na 
pierwszej zmianie. Nie jest jednak możliwe wyznaczenie temu pracownikowi pracy na pierwszą 
zmianę 1 lipca 2015 r., bo w takim przypadku zostałyby naruszone przepisy o czasie pracy. Pra-
cownik podjąłby bowiem pracę po raz drugi w tej samej dobie, co skutkowałoby wykonywaniem 
pracy nadliczbowej oraz nie zostałyby zachowane przepisy o 11-godzinnym odpoczynku dobo-
wym (pracownik miałby tylko 8 godzin odpoczynku między godz. 22.00 w dniu 30 czerwca a godz. 
6.00 w dniu 1 lipca). W omawianym przypadku pracownik mógł przyjść do pracy na pierwszą 
zmianę dopiero 2 lipca 2015 r., nawet jeżeli miałoby to spowodować niedopracowanie jego wy-
miaru czasu pracy w tym miesiącu.

Dla pracowników wynagradzanych stawką godzinową takie niedopracowanie godzin 
powoduje, że pracodawca musi im zapłacić wynagrodzenie postojowe za godziny nie-
przepracowane, które pracownik powinien wypracować zgodnie z obowiązującym go 
wymiarem czasu pracy.	Pracownikom	wynagradzanym	stawką	miesięczną	w	razie	niedo-
pracowania	godzin	do	obowiązującego	ich	wymiaru	nie	można	obniżać	wynagrodzenia	mie-
sięcznego.	Trzeba	je	wypłacić	w	zwykłej	wysokości	wynikającej	z	umowy	o	pracę.

Inaczej	jest	natomiast	z	odpoczynkiem	tygodniowym,	który	zasadniczo	wynosi	35	godzin	
na	 tydzień.	 W	 przypadku	 zmiany	 pory	 wykonywania	 pracy	 przez	 pracownika	 w	 związku	
z	jego	przejściem	na	inną	zmianę,	zgodnie	z	ustalonym	rozkładem	czasu	pracy,	tygodniowy	
nieprzerwany	odpoczynek	może	obejmować	mniejszą	niż	35	 liczbę	godzin,	nie	może	być	
jednak	krótszy	niż	24	godziny	(art.	133	§	2	k.p.).

Podstawa Prawna
■f art. 80, art. 94 pkt 2, art. 128 § 3 pkt 1, art. 132 § 1, art. 133 § 2, art. 146 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

mAłgorzAtA PoDgórSKA
specjalista w zakresie prawa pracy
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�Czy�można�zabronić�pracownikom�opuszczania�zakładu�
pracy�w�czasie�przerwy

W naszym zakładzie pracy wszyscy pracownicy pracują po 8 godzin dziennie. W związku z tym 
przysługuje im 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. Czy w czasie tej przerwy mogą 
oni opuszczać zakład pracy, czy można im tego zabronić?

Pracownicy	mogą	w	czasie	przerwy	spędzać	czas	dowolnie.	Jednak	gdy	pracodawcy	zależy	
na	tym,	by	w	tym	czasie	nie	opuszczali	zakładu	pracy,	może	wprowadzić	taki	zakaz	w	regu-
laminie	pracy.

Wszystkim	 pracownikom,	 niezależnie	 od	 rodzaju	 wykonywanej	 pracy,	 pracującym	 nie	
krócej	niż	6	godzin	na	dobę	przysługuje	15-minutowa	przerwa	w	pracy.	Przerwa	ta	jest	wli-
czana	do	czasu	pracy	(art.	134	k.p.).

Przepisy	nie	regulują,	w	jaki	sposób	pracownik	powinien	spędzić	przerwę.	Z	reguły	prze-
rwa	ta	jest	poświęcana	przez	pracowników	na	spożycie	posiłku.	Nie	ma	też	przepisu	ogólnie	
obowiązującego,	który	zabraniałby	pracownikom	w	czasie	przerwy	opuszczać	zakład	pracy.

Przykład
W zakładzie pracy nie ma stołówki. Część pracowników w czasie przysługującej im 15-minuto-
wej przerwy stołuje się w pobliskim barze. W czasie przerwy wychodzą więc na zewnątrz. Takie 
spędzanie przerwy w pracy przez pracowników jest dopuszczalne.

Z	reguły	pracodawcy	nie	wymagają	od	swoich	pracowników	spędzania	przerwy	na	tere-
nie	zakładu	pracy.	Może	jednak	dojść	do	sytuacji,	gdy	np.	ze	względów	bezpieczeństwa	pra-
codawcy	 będzie	 zależało	 na	 zakazie	 opuszczania	 zakładu	 w	 czasie	 pracy,	 także	 w	 czasie	
przerwy.	Pracodawca	może	wówczas	wprowadzić	taki	zakaz	w	regulaminie	pracy.

Regulamin	 pracy	 jest	 aktem	 prawa	 wewnątrzzakładowego,	 określającym	 prawa	 i	 obo-
wiązki	pracodawcy	i	pracowników	związane	z	porządkiem	w	zakładzie	pracy.	W	szczególno-
ści	regulamin	powinien	ustalać	organizację	pracy,	warunki	przebywania	na	terenie	zakładu	
pracy	w	czasie	pracy	i	po	jej	zakończeniu	(art.	1041	§	1	pkt	1	k.p.).	Właśnie	z	tej	regulacji	
wynika	prawo	pracodawcy	do	wprowadzenia	zakazu	opuszczania	terenu	zakładu	pracy	przez	
pracowników.	Jeżeli	pracodawca	nie	wprowadzi	takiego	zakazu	w	regulaminie	pracy,	to	pra-
cownicy	mogą	dowolnie	dysponować	czasem	przerwy.

   pracodawca może zabronić pracownikom spędzania 15-minutowej 
przerwy w pracy poza zakładem pracy.

Przerwa	w	wymiarze	15	minut	przysługuje	pracownikom	niezależnie	od	przerw	przysłu-
gujących	pewnym	szczególnym	kategoriom	pracowników,	np.	pracownicy,	której	przysługuje	
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prawo	do	przerw	w	pracy	ze	względu	na	karmienie	dziecka	piersią,	także	będzie	przysługi-
wało	15	minut	przerwy	do	wykorzystania	na	inne	cele	(art.	187	k.p.).	Podobnie	będzie	z	pra-
cownikami	 niepełnosprawnymi.	 Pracownikom	 tym	 przysługuje	 15-minutowa	 dodatkowa	
przerwa	od	pracy	na	gimnastykę	usprawniającą	lub	wypoczynek,	a	także	15-minutowa	prze-
rwa	przewidziana	w	przepisach	Kodeksu	pracy	(art.	17	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej	i	spo-
łecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	niepełnosprawnych).	Dodatkowe	przerwy	w	pracy	powinny	
być	spędzane	zgodnie	z	celem,	na	jaki	przysługują.

Podstawa Prawna
■f art. 1041 § 1, art. 134, art. 187 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066),

■f art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 
z 2011 nr 127 poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 493).

Piotr Korzuch 
specjalista ds. prawa pracy

�Czy�mimo�braku�odpoczynku�dobowego�można�udzielić�
pracownikowi�urlopu

Pracownik kończy nocną zmianę o godz. 7.00. W tym dniu ma zaplanowany pierwszy dzień 
urlopu. Czy w takiej sytuacji powinniśmy udzielić urlopu od dnia, w którym pracownik zakończył 
nocną zmianę?

Nie	mogą	Państwo	udzielić	pracownikowi	urlopu	wypoczynkowego	bezpośrednio	po	nocnej	
zmianie.	Pracownik	po	zakończeniu	pracy	ma	prawo	do	minimalnego	odpoczynku,	na	który	
nie	może	nakładać	się	urlop	wypoczynkowy.	Ponadto	przepisy	dotyczące	doby	pracowniczej	
wykluczają	możliwość	udzielenia	urlopu	wypoczynkowego	od	razu	po	zakończeniu	pracy	na	
nocnej	zmianie.

Pracownikowi	przysługuje	w	każdej	dobie	prawo	do	co	najmniej	11	godzin	nieprzerwane-
go	odpoczynku.	Należy	zwrócić	uwagę	na	to,	że:

■■ wypoczynek	musi	mieć	 co	najmniej	 11	godzin,	w	praktyce	w	większości	 przypadków	
pracownik	ma	znacznie	więcej	wypoczynku	(jeżeli	ma	stałe	godziny	pracy	i	nie	pracuje	
w	godzinach	nadliczbowych,	nie	pełni	dyżurów),

■■ wypoczynek	powinien	obejmować	co	najmniej	11	godzin	w	sposób	ciągły,	jednak	nieko-
niecznie	przypadających	bezpośrednio	po	zakończeniu	pracy	zgodnie	z	rozkładem	czasu	
pracy	(np.	wówczas,	gdy	pracownik	pełni	dyżur),

■■ wypoczynek	przysługuje	w	każdej	dobie,	czyli	w	każdych	24	godzinach	liczonych	od	godzi-
ny,	w	której	pracownik	rozpoczął	pracę	zgodnie	z	obowiązującym	go	rozkładem	czasu	pracy,

■■ wskazane	11	godzin	wypoczynku	musi	w	całości	mieścić	się	w	danej	dobie	roboczej.
W	przedstawionej	sytuacji	pracownik	najprawdopodobniej	zaczyna	pracę	o	godz.	23.00	

(zakładając,	że	pracuje	8	godzin	na	dobę).	O	tej	też	godzinie	zaczyna	się	jego	doba	robocza,	
która	kończy	się	o	godz.	23.00	w	dniu,	w	którym	kończy	nocną	zmianę.
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Urlopu	wypoczynkowego	udziela	się	natomiast	na	dni	pracy	wynikające	z	rozkładu	czasu	
pracy	obowiązującego	pracownika	(art.	1542	k.p.).	Udzielenie	pracownikowi	urlopu	na	dzień,	
w	którym	zakończył	nocną	zmianę,	byłoby	w	związku	z	tym	planowaniem	pracy	w	kolejnym	
dniu	bez	zapewnienia	pracownikowi	minimalnego	dobowego	wypoczynku.	Skoro	bowiem	
urlop	jest	udzielany	na	dni	pracy,	a	nie	na	czas	wolny,	należy	uznać,	że	pracodawca	w	tej	sy-
tuacji	zaplanował	pracę	tej	osobie	od	razu	po	zakończeniu	przez	nią	nocnej	zmiany.

   pracownikowi należy udzielać urlopu wypoczynkowego tylko na dni 
pracy.

Państwa	pracownikowi	po	nocnej	zmianie	przysługuje	odpoczynek	dobowy.	Nie	można	
jednak	uznać,	 że	wystarczy,	 by	 zapewnić	pracownikowi	11	godzin	wolnego,	 liczonych	od	
zakończenia	pracy,	tj.	od	godz.	7.00.	Należy	również	pamiętać,	że	pracownik	nie	może	roz-
począć	po	raz	drugi	pracy	w	tej	samej	dobie	 roboczej,	gdyż	byłaby	 to	praca	w	godzinach	
nadliczbowych.	Biorąc	zatem	pod	uwagę	przyjętą	godzinę	rozpoczęcia	pracy	(23.00),	urlop	
wypoczynkowy	tej	osoby	nie	może	rozpocząć	się	przed	godz.	23.00	w	dniu	kalendarzowym	
zakończenia	pracy	na	nocną	zmianę.	Wtedy	bowiem	kończy	się	doba	pracownicza	tej	osoby.

Podstawa Prawna
■f art. 128, art. 132, art. 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066).

mAreK rotKiewicz
ekspert z zakresu prawa pracy

�Czy�przerwanie�odpoczynku�dobowego�pracownika�
powoduje,�że�należy�go�liczyć�od�nowa

Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godz. od 8.00 do 16.00 od ponie-
działku do piątku. We wtorek 7 lipca 2015 r. po przepracowaniu 8 godzin został wezwany dodat-
kowo do pracy na godz. 19.00, aby przygotować pilny raport. Pracował jeszcze tego dnia do 
godz. 22.00. Następnego dnia przyszedł do pracy na godz. 8.00. Czy w takim przypadku doszło 
do naruszenia odpoczynku dobowego przysługującego pracownikowi? Jeśli tak, to jak powinni-
śmy go pracownikowi zrekompensować?

Państwa	pracownik	nie	miał	zapewnionych	nieprzerwanych	11	godzin	odpoczynku	dobowe-
go.	Z	tego	powodu	doszło	do	naruszenia	przepisów	dotyczących	czasu	pracy	w	zakresie	od-
poczynków	dobowych.	Należy	przyjąć,	że	przerwanie	pracownikowi	odpoczynku	powinno	
być	zrównoważone	oddaniem	czasu	wolnego	do	końca	okresu	rozliczeniowego.

Czas	 pracy	 pracownika	 zatrudnionego	 w	 podstawowym	 systemie	 czasu	 pracy	
nie	może	przekraczać	8	godzin	na	dobę	 i	przeciętnie	40	godzin	w	przeciętnie	5-dniowym	
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tygodniu	pracy	w	okresie	rozliczeniowym	nieprzekraczającym	4	miesięcy	(art.	129	§	1	k.p.).	
Jednak	pracownik	może	zostać	wezwany	do	wykonywania	pracy	w	dłuższym	wymiarze	niż	
wskazany	wyżej	w	razie:

■■ konieczności	prowadzenia	akcji	ratowniczej	w	celu	ochrony	życia	lub	zdrowia	ludzkiego,	
ochrony	mienia	lub	środowiska	albo	usunięcia	awarii,

■■ szczególnych	potrzeb	pracodawcy.
Taka	praca	stanowi	pracę	w	godzinach	nadliczbowych,	za	którą	oprócz	normalnego	wy-

nagrodzenia	pracownikowi	przysługuje	dodatek	lub	czas	wolny	od	pracy	(art.	1511	§	1	k.p.).

Przykład
Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Został on 
wezwany jednego dnia do dodatkowej pracy w godzinach od 19.00 do 22.00. Te 3 godziny pra-
cy stanowią dla niego pracę nadliczbową wynikającą z naruszenia dobowej normy czasu pracy. 
Pracownik, oprócz normalnego wynagrodzenia, powinien za nie zatem otrzymać albo dodatek 
z tytułu pracy nadliczbowej w wysokości 50% wynagrodzenia, jeżeli te godziny przypadają 
na porę nocną, albo czas wolny od pracy.

Obok	prawa	pracodawcy	do	polecania	pracownikowi	pracy	nadliczbowej	 istnieje	 także	
prawo	pracownika	do	odpoczynku.	W	każdej	bowiem	dobie	pracownik	musi	mieć	zapewnio-
nych	co	najmniej	11	godzin	nieprzerwanego	odpoczynku	(art.	132	§	1	k.p.).	To	samo	odnosi	
się	do	tygodnia	pracy.	W	każdym	takim	tygodniu	pracownik	musi	mieć	zapewnionych	nie	
mniej	niż	35	godzin	nieprzerwanego	odpoczynku,	który	powinien	zawierać	11	godzin	odpo-
czynku	dobowego	wykorzystywanego	w	danej	dobie	(art.	133	§	1	k.p.).

   pracownik powinien mieć zapewnione 11 godzin odpoczynku w każdej 
dobie i 35 godzin odpoczynku w każdym tygodniu.

Odpoczynki	zarówno	dobowe,	jak	i	tygodniowe	mogą	być	w	szczególnych	sytuacjach	skra-
cane.	Jednak	jest	 to	dopuszczalne	 tylko	w	razie	konieczności	prowadzenia	akcji	 ratowniczej	
w	celu	ochrony	życia	lub	zdrowia	ludzkiego,	ochrony	mienia	lub	środowiska	albo	usunięcia	
awarii	(art.	132	§	2	pkt	2	i	art.	133	§	2	k.p.).	Skrócenia	odpoczynku	nie	uzasadniają	zatem	szcze-
gólne	potrzeby	pracodawcy.	Nie	każda	więc	okoliczność	uzasadniająca	pracę	nadliczbową	po-
zwala	jednocześnie	na	skrócenie	pracownikowi	odpoczynku	dobowego	czy	tygodniowego.

Przykład
Pracownik, świadczący pracę w godzinach od 8.00 do 16.00, został wezwany jednego dnia do 
wykonywania pracy nadliczbowej w godzinach od 19.00 do 22.00. Taka praca naruszyła odpoczy-
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nek dobowy pracownika. W dobie pracowniczej trwającej od godziny 8.00 tego dnia do godziny 
8.00 dnia następnego pracownik miał bowiem tylko 10 godzin nieprzerwanego odpoczynku (mię-
dzy godz. 22.00 a 8.00). Jeśli dodatkowa praca była spowodowana koniecznością prowadzenia 
akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii, skrócenie to było uzasadnione. Jeśli zaś dodatkowa praca wynikała jedynie ze 
szczególnych potrzeb pracodawcy – takie skrócenie narusza przepisy prawa pracy.

Odpoczynek	dobowy	może	być	ponadto	skracany	w	przypadku	pracowników	zarządzają-
cych	zakładem	pracy	w	imieniu	pracodawcy.	Odpoczynek	tygodniowy	może	zaś	być	dodat-
kowo	skrócony	w	przypadku	zmiany	pory	wykonywania	pracy	przez	pracownika,	w	związku	
z	 jego	przejściem	na	 inną	zmianę,	zgodnie	z	ustalonym	rozkładem	czasu	pracy.	Skrócony	
odpoczynek	tygodniowy	musi	obejmować	jednak	nie	mniej	niż	24	godziny	(art.	133	§	2	k.p.).

Należy przyjąć, że skrócenie odpoczynku dobowego powinno skutkować zrównowa-
żeniem go do końca okresu rozliczeniowego.	Takie	zrównoważenie	oznacza	konieczność	
oddania	pracownikowi	tej	skróconej	części	odpoczynku	przez	połączenie	jej	w	całości	z	in-
nym	odpoczynkiem	dobowym	lub	tygodniowym.

Przykład
Pracownik, świadczący pracę w godzinach od 8.00 do 16.00, został wezwany jednego dnia do 
wykonywania pracy nadliczbowej w godz. od 19.00 do 23.00. Ponieważ miał przez to zapewnione 
jedynie 9 godzin odpoczynku dobowego, 2 godziny powinny zostać pracownikowi zrównoważone 
przez wydłużenie innego dobowego lub tygodniowego odpoczynku o te 2 godziny. Powinno to na-
stąpić do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło skrócenie odpoczynku pracownika.

W	przedstawionej	sytuacji	nie	mieli	Państwo	prawa	skrócenia	pracownikowi	odpoczynku	
dobowego	do	10	godzin.	Dlatego	popełnili	Państwo	wykroczenie	przeciwko	prawom	pracow-
niczym	zagrożone	karą	grzywny	od	1000	zł	do	30	000	zł	(art.	281	pkt	5	k.p.).	Dodatkowo	
muszą	Państwo	zrównoważyć	pracownikowi	ten	odpoczynek	do	końca	okresu	rozliczeniowe-
go.	Zrównoważenie	to	nie	wpłynie	na	Państwa	odpowiedzialność	z	tytułu	wykroczenia	popeł-
nionego	na	skutek	bezprawnego	skrócenia	odpoczynku.	Skrócenie odpoczynku w innych 
przypadkach niż wskazane w przepisach stanowi wykroczenie przeciwko prawom pra-
cowniczym i jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Podstawa Prawna
■f art. 129 § 1, art. 132, art. 133 § 1–2, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; 
ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

moniKA wAciKowSKA
specjalista w zakresie prawa pracy
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�Jak�udzielać�dni�wolnych�pracownikom�pracującym�
na�zmiany

Moja firma funkcjonuje 7 dni w tygodniu, a pracownicy pracują w systemie zmianowym. Z tego 
względu mają oni ruchome dni wolne od pracy. Jak udzielać dni wolnych pracownikowi, który 
np. schodzi ze zmiany roboczej trwającej w godz. od 22.00 do 6.00? Czy osoba ta może rozpo-
cząć pracę w kolejnym dniu o godz. 6.00?

W	przypadku	Państwa	pracowników	pracujących	na	zmiany	dzień	wolny	powinien	być	liczo-
ny	jako	24	godziny	od	zakończenia	doby	pracowniczej.	Jeżeli	pracownik	pracuje	w	godz.	od	
22.00	do	6.00,	to	doba	pracownicza	zakończy	się	o	godz.	22.00	w	dniu,	w	którym	pracownik	
zakończył	zmianę	roboczą.	Od	tej	godziny	liczymy	24	godziny	jako	dzień	wolny.	Pracownik	
nie	może	więc	rozpocząć	pracy	w	kolejnym	dniu	o	godz.	6.00.

Przepisy	prawa	pracy	wymagają,	aby	pracownik	pracował	w	przeciętnie	5-dniowym	tygo-
dniu	pracy	(art.	129	§	1	k.p.).	Przeciętnie	5-dniowy	tydzień	pracy	oznacza,	że	praca	nie	musi	
być	wykonywana	każdego	tygodnia	przez	równo	5	dni,	ale	że	musi	zostać	zachowana	średnio	
taka	właśnie	liczba	dni	pracy	w	przyjętym	okresie	rozliczeniowym.

W	przedstawionej	sytuacji	podstawowe	znaczenie	ma	to,	w	jaki	sposób	liczymy	czas	dnia	
wolnego	wynikającego	z	zasady	przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	pracy.	Nie	można	przyjąć,	
że	jest	to	dzień	kalendarzowy	(w	godz.	od	0.00	do	24.00),	gdyż	w	żaden	sposób	nie	dałoby	
się	tego	powiązać	z	systemem	pracy	zmianowej.

Do	ustalenia,	jak	oddawać	dni	wolne	pracownikom	pracującym	na	zmiany,	pomocna	jest	
definicja	doby	pracowniczej.	Do celów rozliczania czasu pracy pracownika, przez dobę 
pracowniczą należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pra-
cownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 
§ 3 pkt 1 k.p.). Doba	pracownika,	który	pracuje	w	godz.	od	22.00	do	6.00,	zaczyna	się	zatem	
o	godz.	22.00	 i	kończy	o	godz.	22.00	w	dniu,	w	którym	zakończył	zmianę	 roboczą.	Doba	
pracownicza	 ma	 bardzo	 istotne	 znaczenie	 do	 rozliczenia	 dobowej	 normy	 czasu	 pracy,	 a	 w	
konsekwencji	do	określenia	pracy	w	godzinach	nadliczbowych.	Wyznacza	również	przedział	
czasowy,	w	jakim	ma	zostać	zapewniony	co	najmniej	11-godzinny	minimalny	wypoczynek.

   przy rozliczaniu czasu pracy doba obejmuje 24 kolejne godziny, 
licząc od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Nie	można	uznać,	że	pojęcia	doby	pracowniczej	i	dnia	wolnego	wynikającego	z	zasady	
przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	pracy	mogą	być	odmiennie	traktowane	oraz	że	dzień	wolny	
zostanie	udzielony	w	trakcie	doby	pracowniczej.

Jeżeli	przyjmiemy,	że	pracownik	powinien	mieć	zapewniony	dzień	wolny	jako	24	godziny	
od	godziny,	w	której	zakończył	pracę,	to	w	rzeczywistości	jego	odpoczynek	dobowy	byłby	
ograniczony.	Pracownik	ma	bowiem	mieć	zapewniony	co	najmniej	11-godzinny	odpoczynek	
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w	każdej	dobie,	w	której	świadczy	pracę	(art.	132	§	1	k.p.).	Ponadto	ma	otrzymać	odpowied-
nią	liczbę	dni	wolnych	od	pracy	w	okresie	rozliczeniowym.	Pracownik	musi	mieć	zapewnio-
ną	w	przyjętym	okresie	rozliczeniowym	łącznie	przynajmniej	taką	samą	liczbę	dni	wolnych	
od	pracy,	 jak	 liczba	przypadających	w	 tym	czasie	 niedziel,	 świąt	 i	 dni	wolnych	od	pracy	
wynikających	ze	średnio	5-dniowego	tygodnia	pracy	(art.	147	k.p.).

   pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Należny	 pracownikowi	 dzień	 wolny	 od	 pracy	 (24	 godziny)	 następuje	 po	 zakończeniu	
24-godzinnej	doby	pracowniczej,	w	której	pracownik	wykonywał	pracę.	Takie	 stanowisko	
w	tej	sprawie	prezentują	również	Państwowa	Inspekcja	Pracy	oraz	Ministerstwo	Pracy	i	Poli-
tyki	Społecznej.

Przykład
Pracownik pracował od poniedziałku do piątku na trzeciej zmianie w godz. od 22.00 do 6.00. 
Pracodawca udzielił mu 2 dni wolnych od godz. 22.00 w sobotę do godz. 22.00 w niedzielę i od 
godz. 22.00 w niedzielę do godz. 22.00 w poniedziałek. Pracownik stawił się do pracy na godz. 
22.00 w poniedziałek. Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Podstawa Prawna
■f art. 128, art. 129, art. 132–133, art. 147 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1066).

mAreK rotKiewicz 
ekspert z zakresu prawa pracy

iV. prAcA W GODZiNAcH NADLicZBOWYcH

�Czy�można�wprowadzić�jedną�formę�rekompensowania�
nadgodzin�do�regulaminu�wynagradzania�jednostki�
samorządowej

Jesteśmy jednostką samorządową. Chcemy wprowadzić zarządzenie, zgodnie z którym za pra-
cę w godzinach nadliczbowych pracownikom będzie przysługiwał wyłącznie czas wolny w tym 
samym wymiarze, wykorzystywany do końca okresu rozliczeniowego. Jako uzasadnienie naszej 
decyzji chcemy powołać możliwość kształtowania, w regulacjach wewnętrznych, sytuacji finan-
sowej pracowników w zakresie przysługujących im składników wynagrodzenia. Czy nasze po-
stępowanie będzie prawidłowe?
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Nie.	Pracodawca	samorządowy	nie	może	ograniczyć	pracownikom	swobody	wyboru	sposo-
bu	rekompensaty	pracy	nadliczbowej.

Zarządzenie,	w	którym	zostałaby	wyłączona	możliwość	dokonania	przez	pracownika	wy-
boru	formy	rekompensaty	pracy	w	nadgodzinach,	należy	uznać	za	niezgodne	z	prawem.	Po-
garsza	ono	sytuację	pracownika	w	stosunku	do	tego,	co	wynika	z	przepisów	ustawy	o	pra-
cownikach	samorządowych.	Taka	wewnętrzna	regulacja	byłaby	zatem	nieważna.	Nie	można	
przyjąć,	że	możliwe	byłoby	zastosowanie	takiego	rozwiązania	na	podstawie	art.	39	ustawy	
o	pracownikach	samorządowych,	wskazującego	na	uprawnienie	pracodawcy	samorządowego	
do	ustalania	w	regulaminie	wynagradzania	warunków	wynagradzania	zatrudnianych	pracow-
ników.	Przy	kształtowaniu	zasad	wynagradzania	nie	można	bowiem	wyłączać	podstawowych	
zasad	prawa	pracy,	czyli	m.in.	odpłatności	za	wykonaną	pracę.	Do	regulaminu	wynagradza-
nia	 pracodawca	 mógłby	 natomiast	 wprowadzić	 regulacje	 korzystniejsze	 niż	 obowiązujące	
przepisy,	np.	przyznając	prawo	do	dodatków	za	pracę	nadliczbową	w	określonej	wysokości.

Ustawa	o	pracownikach	samorządowych	zawiera	odrębną	od	przepisów	Kodeksu	pracy	
regulację	dotyczącą	rekompensowania	pracy	w	godzinach	nadliczbowych.	Pracownikowi	sa-
morządowemu	za	wykonywanie	takiej	pracy	przysługuje,	według	jego	wyboru,	wynagrodze-
nie	albo	czas	wolny	w	tym	samym	wymiarze.	Czas	wolny	–	na	wniosek	pracownika	–	może	
być	udzielony	w	okresie	bezpośrednio	poprzedzającym	urlop	wypoczynkowy	 lub	po	 jego	
zakończeniu	(art.	42	ust.	4	ustawy	o	pracownikach	samorządowych).

Zatem	za	czas	przepracowany	w	godzinach	nadliczbowych	pracownikom	samorządowym	
przysługuje	 tylko	 wynagrodzenie,	 bez	 dodatku.	 Potwierdził	 to	 m.in.	 Departament	 Prawny	
Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów	w	piśmie	z	29	maja	2009	r.:	(...) Pracownikowi samorzą-
dowemu wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego co do 
zasady przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny. Obowiązujące regulacje nie przewidują 
dodatków ani 50%, ani 100% za godziny nadliczbowe. A zatem pracownikowi samorządowe-
mu za pracę w godzinach nadliczbowych należy się wynagrodzenie, a nie dodatek (...).

Natomiast	 czas	 wolny	 za	 nadgodziny	 jest	 udzielany	 w	 takim	 samym	 wymiarze	 (czyli	
1	godzina	wolna	za	1	godzinę	nadliczbową).

Przykład
Krzysztof T. jest młodszym księgowym w urzędzie gminy, zatrudnionym na umowę o pracę 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 1800 zł. W czerwcu 
2015 r. pracownik przez 10 godzin pracował w godzinach nadliczbowych. Krzysztof T. jako for-
mę rekompensaty wybrał wynagrodzenie.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych należy obliczyć następująco:
Krok 1. Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę:
1800 zł : 168 godzin (nominalny wymiar czasu pracy w czerwcu 2015 r.) = 10,71 zł.
Krok 2. Obliczamy wynagrodzenie za przepracowane 10 godzin nadliczbowych:
10,71 zł x 10 godzin = 107,10 zł.
Pracownik powinien otrzymać kwotę 107,10 zł z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
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Ponieważ	prawo	wyboru	sposobu	rekompensaty	przepisy	ustawy	o	pracownikach	samo-
rządowych	przyznają	pracownikowi,	to	–	inaczej	niż	na	podstawie	Kodeksu	pracy	–	praco-
dawca	nie	może	ani	nakazać	odebrania	nadgodzin,	gdy	nie	chce	za	nie	płacić,	ani	nie	może	
odrzucić	 wniosku	 pracownika	 o	 udzielenie	 czasu	 wolnego,	 gdyby	 wolał	 on	 rozliczyć	 się	
w	ten	sposób.	Wynika	to	wprost	z	użycia	określenia	„według	jego	wyboru”,	odnoszącego	się	
do	uprawnienia	przypisanego	pracownikowi.	Pracodawca	 jest	więc	 związany	decyzją	pra-
cownika	w	tym	zakresie,	ale	ma	wpływ	na	wybór	terminu	odbioru	czasu	wolnego.	Z	ustawy	
o	pracownikach	samorządowych	nie	wynika,	że	pracownik	ma	możliwość	narzucenia	termi-
nu	wykorzystania	czasu	wolnego	za	pracę	nadliczbową.

Wniosek	pracownika	samorządowego	wiąże	pracodawcę	co	do	sposobu	rekompensaty,	
nie	zaś	w	zakresie	konkretnego	terminu	odbioru	czasu	wolnego	zaproponowanego	przez	pra-
cownika.

Podstawa Prawna
■f art. 129, 151–1514, 178 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066),

■f art. 39, art. 42 ust. 2–4, art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.Uz 2014 r., poz. 1202; 
ost.  zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).

PrzemySłAw ciSzeK
radca prawny, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

renAtA mAciejczAK 
specjalista ds. prawa samorządowego

mAreK rotKiewicz 
ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

�Jak�obliczyć�rekompensatę�pieniężną�za�pracę�
w�nadgodzinach,�przysługującą�pracownikowi�
wynagradzanemu�prowizyjnie

Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnego czasu pracy z wynagrodzeniem prowi-
zyjnym, którego wysokość została ustalona na poziomie 5% miesięcznej sprzedaży produktów 
firmy. W jaki sposób powinniśmy naliczać tym pracownikom wynagrodzenie i dodatek za pracę 
w godzinach nadliczbowych? Czy podobne zasady obowiązują również pracowników, którzy 
w umowie o pracę oprócz wynagrodzenia prowizyjnego mają ustaloną stałą miesięczną stawkę 
wynagrodzenia?

Podstawą	obliczenia	wynagrodzenia	za	godziny	nadliczbowe,	przysługującego	zatrudnianym	
przez	Państwa	pracownikom	wynagradzanym	prowizyjnie,	jest	prowizja,	jaką	te	osoby	osią-
gnęły	w	miesiącu	wystąpienia	pracy	nadliczbowej.	Natomiast	podstawą	obliczenia	dodatku	
za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	jest	60%	wynagrodzenia	tych	pracowników	ustalonego	
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według	zasad	obowiązujących	przy	obliczaniu	wynagrodzenia	za	urlop	wypoczynkowy.	Pra-
cownicy,	którzy	obok	wynagrodzenia	zasadniczego	mają	prawo	do	prowizji,	powinni	otrzy-
mać	wynagrodzenie	za	pracę	nadliczbową	i	dodatek	obliczone	na	ogólnych	zasadach	doty-
czących	większości	pracowników.

Dla	pracownika,	który	otrzymuje	wyłącznie	prowizję,	podstawą	obliczenia	dodatku	za	
pracę	nadliczbową	jest	wynagrodzenie	prowizyjne	w	łącznej	wysokości	wypłaconej	w	okre-
sie	3	miesięcy	kalendarzowych	poprzedzających	miesiąc	wykonywania	pracy	w	godzinach	
nadliczbowych.	W	przypadku	znacznego	wahania	składników	wynagrodzenia	podstawę	usta-
la	się	z	12	miesięcy.

Aby	obliczyć	dodatek	za	jedną	godzinę	pracy	przysługujący	takiemu	pracownikowi,	należy:
■■ podstawę	 wymiaru	 ustaloną	 według	 powyższych	 zasad	 podzielić	 przez	 liczbę	 godzin,	

w	czasie	których	pracownik	wykonywał	pracę	w	okresie,	z	którego	została	ustalona	 ta	
podstawa,

■■ tak	ustalone	wynagrodzenie	za	jedną	godzinę	pracy	pomnożyć	przez	60%	i	przez	wyso-
kość	przysługującego	dodatku	 (50%	lub	100%)	oraz	 liczbę	godzin	pracy	nadliczbowej	
(§	9	rozporządzenia	urlopowego	w	zw.	z	§	4	ust.	1	rozporządzenia	w	sprawie	ustalania	
wynagrodzeń).

Przykład
Jan G. wynagradzany stawką prowizyjną, w maju 2015 r. przepracował 172 godziny (wymiar 
czasu pracy w tym miesiącu wynosił 160 godzin), w tym 12 godzin nadliczbowych w porze 
nocnej. Od lutego do kwietnia 2015 r. otrzymał wynagrodzenie prowizyjne w łącznej wysokości 
5900 zł. W tym okresie pracownik powinien przepracować 504 godziny. Za pracę w nadgodzi-
nach pracownik powinien otrzymać dodatek 84,24 zł zgodnie z poniższymi obliczeniami:
■ 5900 zł x 60% = 3540 zł,
■ 3540 zł : 504 godziny = 7,02 zł,
■ 7,02 zł x 100% = 7,02 zł,
■ 7,02 zł x 12 godzin = 84,24 zł.

Ustalenie	wysokości	dodatku	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	pracownikowi	otrzy-
mującemu	wynagrodzenie	wynikające	z	jego	osobistego	zaszeregowania,	określonego	staw-
ką	miesięczną,	jest	prostsze.	Polega	ono	na	podzieleniu	stawki	miesięcznej	przez	liczbę	go-
dzin	przypadających	do	przepracowania	w	danym	miesiącu	i	pomnożeniu	przez	wysokość	
przysługującego	pracownikowi	dodatku	(50%	lub	100%).

Przykład
Marcin D. wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 2000 zł i prowizją w wysokości 
7% wypracowanego zysku w lipcu 2015 r. przepracował 18 godzin nadliczbowych, z czego 
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8 stanowiło przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, a pozostałe 10 godzin 
wynikało z przekroczenia dobowego. Aby obliczyć wysokość dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych, należy:
1)  miesięczne wynagrodzenie pracownika podzielić przez liczbę godzin przypadającą do prze-

pracowania w lipcu 2015 r.: 2000 zł : 184 godziny = 10,87 zł,
 2)  tak ustaloną stawkę pomnożyć przez wysokość dodatku (50% lub 100%) i pomnożyć przez 

liczbę godzin nadliczbowych:
■ 10,87 zł x 50% = 5,44 zł,
■ 5,44 zł x 10 godzin = 54,40 zł,
■ 10,87 zł x 100% = 10,87 zł,
■ 10,87 zł x 8 godzin = 86,96 zł.

Za	 pracę	 w	 godzinach	 nadliczbowych	 pracownik	 powinien	 otrzymać	 	 kwotę	 141,36	 zł	
(zgodnie	z	powyższymi	obliczeniami).

   podstawą wymiaru dodatku za nadgodziny przysługującego 
pracownikowi wynagradzanemu prowizyjnie stanowi 60% 
przysługującego mu wynagrodzenia wypłaconego w okresie 
3 lub 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie pracy nadliczbowej.

Natomiast	przepisy	nie	określają	wprost,	w	jaki	sposób	należy	wyliczyć	wynagrodzenie	
za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	pracownikowi	wynagradzanemu	wyłącznie	zmienną	
stawką	prowizyjną.	Takim	pracownikom	nie	wyodrębnia	się	bowiem	normalnego	wynagro-
dzenia,	które	stanowiłoby	podstawę	wynagrodzenia	za	godziny	nadliczbowe.

Należy	uznać,	że	w	takim	przypadku	w	celu	obliczenia	wynagrodzenia	za	pracę	w	godzi-
nach	 nadliczbowych	 wynagrodzenie	 prowizyjne	 pracownika,	 które	 zostało	 wypracowane	
w	miesiącu	wystąpienia	pracy	nadliczbowej,	należy	podzielić	przez	nominalny	wymiar	czasu	
pracy	w	tym	miesiącu.

Przykład
Agnieszce P. przysługuje wynagrodzenie prowizyjne określone procentowo w stosunku do obro-
tu miesięcznego firmy. W lipcu 2015 r. pracownica otrzymała wynagrodzenie prowizyjne w wy-
sokości 2567 zł. W tym miesiącu wykonywała również pracę w godzinach nadliczbowych (wy-
pracowała 20 godzin nadliczbowych dobowych). Agnieszce P. przysługuje wynagrodzenie za 
godziny nadliczbowe w wysokości 279 zł zgodnie z poniższymi obliczeniami:
■ 2567 zł : 184 godziny = 13,95 zł,
■ 13,95 zł x 20 godzin = 279 zł.
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W	przypadku	pracownika,	który	otrzymuje	wynagrodzenie	określone	stałą	stawką	mie-
sięczną,	w	podstawie	wymiaru	wynagrodzenia	za	godziny	nadliczbowe	należy	uwzględnić	
te	składniki,	które	pracownik	otrzymuje	stale	i	systematycznie.	Zatem	należy	uwzględnić	
zarówno	wynagrodzenie	zasadnicze	wynikające	ze	stawki	osobistego	zaszeregowania,	jak	
i	dodatkowe	składniki	wynagrodzenia	o	charakterze	stałym,	jeżeli	na	podstawie	obowiązu-
jących	w	zakładzie	pracy	przepisów	płacowych	pracownik	ma	prawo	do	takich	dodatko-
wych	 składników	 (wyrok	 Sądu	 Najwyższego	 z	 3	 czerwca	 1986	 r.,	 I	 PRN	 40/86,	 OSNC	
1987/9/140).

Do	obliczenia	normalnego	wynagrodzenia	przyjmuje	się	składniki	przysługujące	pracow-
nikowi	w	miesiącu,	w	którym	pracował	w	godzinach	nadliczbowych.	W	sytuacji	Państwa	
pracownika	wynagradzanego	stałą	stawką	miesięczną	i	prowizją	w	podstawie	wynagrodzenia	
za	godziny	nadliczbowe	należy	uwzględnić	stałe	wynagrodzenie	i	prowizję	z	miesiąca	wystą-
pienia	pracy	nadliczbowej.

Po	ustaleniu	w	powyższy	sposób	tej	podstawy,	należy	postąpić	zgodnie	z	zasadami	doty-
czącymi	ustalania	dodatku	za	pracę	nadliczbową,	tj.	kwotę	ustalonej	stawki	podzielić	przez	
liczbę	godzin	pracy	przypadających	do	przepracowania	w	danym	miesiącu,	a	następnie	po-
mnożyć	przez	liczbę	godzin	nadliczbowych.

Przykład
Maria O. oprócz wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1800 zł otrzymuje dodatek stażowy 
w wysokości 250 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 320 zł i 10% prowizji od obrotu, która za li-
piec 2015 r. wyniosła 180 zł. Aby obliczyć wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, 
które wystąpiły w lipcu 2015 r. (25 godzin wynikających z przekroczenia dobowego), należy zsu-
mować stałe składniki wynagrodzenia przysługujące pracownicy w lipcu 2015 r. i podzielić 
przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w tym miesiącu, tj.:
■  1800 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 250 zł (dodatek stażowy) + 320 zł (dodatek funkcyj-

ny) +180 zł (prowizja) = 2550 zł,
■ 2550 zł : 184 godziny = 13,86 zł (wynagrodzenie za 1 godzinę nadliczbową),
■ 13,86 zł x 25 godzin = 346,50 zł (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe).

Podstawa Prawna
■f art. 1511 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066),
■f § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie 
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównaw-
czych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. 
z 2003 r., Nr 230, poz. 2292),

■f § 6–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, 
poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r., Nr 174, poz. 1353).

beAtA toFiluK
specjalista w zakresie prawa pracy



20 sierpnia 2015 r.    www.serwispp.infor.pl50

�Jak�wynagradzać�za�nadgodziny�pracownika�
wykonującego�pracę�w�Polsce�i�za�granicą

Od 1 sierpnia 2015 r. zatrudniamy na pełny etat (w podstawowym systemie czasu pracy) pracow-
nika na stanowisku specjalisty ds. jakości. Ponieważ pracownik świadczy pracę na terytorium 
kraju oraz we Francji, zapisaliśmy mu w umowie dwie różne stawki wynagrodzenia w zależności 
od miejsca wykonywania pracy. Za realizowanie zadań służbowych na terenie kraju pracowniko-
wi przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5782 zł brutto oraz stały do-
datek funkcyjny 450 zł brutto, zaś za pracę świadczoną na terytorium Francji – wynagrodzenie 
zasadnicze w kwocie 1723 euro brutto. Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest 7. dnia 
następnego miesiąca. Pracownik, wykonując w sierpniu zadania służbowe we Francji, wypraco-
wał 7 nadgodzin dobowych. Po powrocie do Polski przepracował jeszcze 4 godziny nadliczbowe 
dobowe. Jak obliczyć wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za pracę w nadgodzinach?

Ponieważ	ustalili	Państwo	w	umowie	o	pracę	dwie	odrębne	stawki	płacy	–	w	Polsce	i	za	gra-
nicą,	to	pracownikowi	należy	wypłacić	wynagrodzenie	naliczone	według	stawek	zależnych	
od	tego,	gdzie	praca	jest	świadczona.	W	sierpniu	2015	r.	pracownik	zatrudniony	w	podstawo-
wym	systemie	czasu	pracy,	pracujący	od	poniedziałku	do	piątku	po	8	godzin,	powinien	prze-
pracować	 160	 godzin.	 W	 przedstawionej	 sytuacji	 pracownik	 wykonywał	 obowiązki	 przez	
171	godzin.	Przepracował	zatem	11	godzin	nadliczbowych	(7	godzin	we	Francji	i	4	godziny	
w	 Polsce).	 Do	 poszczególnych	 nadgodzin	 powinno	 się	 zastosować	 stawkę	 wynagrodzenia	
właściwą	dla	miejsca,	w	którym	praca	ponadwymiarowa	była	świadczona	(wyrok	SN	z	9	lu-
tego	2010	r.,	I	PK	157/09,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).

Przypomnijmy,	że	w	zamian	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	pracodawca	powinien	
w	pierwszej	kolejności	udzielić	pracownikowi	czasu	wolnego	do	końca	okresu	rozliczeniowe-
go.	Jeżeli	udzielenie	czasu	wolnego	nie	jest	możliwe,	wówczas	za	pracę	w	godzinach	nadlicz-
bowych,	oprócz	normalnego	wynagrodzenia,	pracownikowi	przysługuje	dodatek	w	wysokości:

■■ 100%	wynagrodzenia	–	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	przypadających		w	nocy,	
w	niedziele	i	święta	niebędące	dla	pracownika	dniami	pracy,	zgodnie	z	obowiązującym	
go	rozkładem	czasu	pracy,	w	dniu	wolnym	od	pracy	udzielonym	pracownikowi	w	zamian	
za	pracę	w	niedzielę	lub	w	święto,	zgodnie	z	obowiązującym	go	rozkładem	czasu	pracy,

■■ 50%	wynagrodzenia	–	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	przypadających	w	każdym	
innym	dniu	niż	określony	w	pkt	1	(art.	1511	§	1	k.p.).
Jeżeli	zatem	pracownik	nie	odebrał	czasu	wolnego	za	wypracowane	nadgodziny	dobowe,	to	

oprócz	normalnego	wynagrodzenia	przysługuje	mu	dodatek	w	wysokości	50%	wynagrodzenia.

Przykład
Przyjmując stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, normalne wynagrodzenie oraz dodatek za 
7 godzin wypracowanych we Francji, pracodawca powinien obliczyć, biorąc za podstawę wynagro-
dzenie w wysokości 1723 euro. Następnie obliczone w euro wynagrodzenie za godziny nadliczbo-
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we pracodawca powinien przeliczyć na polskie złote według kursu średniego ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. 
Ponieważ w zakładzie pracy wynagrodzenie zostanie wypłacone 7 września 2015 r., pracodawca 
powinien przeliczyć wynagrodzenie pracownika według kursu średniego ogłaszanego przez NBP 
w dniu poprzedzającym wypłatę, czyli z 6 września br. Z kolei normalne wynagrodzenie za 4 nadgo-
dziny wypracowane w Polsce pracodawca powinien ustalić z wynagrodzenia zasadniczego 
5782 zł wraz z dodatkiem funkcyjnym 450 zł. Natomiast dodatek za te godziny należy obliczyć, 
biorąc za podstawę wyłącznie wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, tj. 5782 zł.

Podstawa Prawna
■f art. 129 § 1, art. 130, art. 151, art. 1511, art. 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ost. 
zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066),

■f § 4, § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okre-
sie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrów-
nawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. 
z 2003 r. nr 230, poz. 2292).

izAbelA nowAcKA
specjalista w zakresie kadr i płac

�Kiedy�należy�płacić�za�nadgodziny�wynikające�
z�przekroczenia�przeciętnej�normy�tygodniowej

W naszym zakładzie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Wynagrodzenie wypłacamy 
pracownikom z końcem miesiąca, którego ono dotyczy. Czy wynagrodzenie za godziny nadlicz-
bowe wynikające z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej możemy wypłacać po zakoń-
czeniu okresu rozliczeniowego?

Nie.	Normalne	wynagrodzenie	za	godziny	nadliczbowe	pracownik	musi	otrzymywać	wraz	
z	pensją	za	miesiąc,	w	którym	zostały	one	wypracowane.	Natomiast	dodatki	za	nadgodziny	
powstałe	wskutek	przekroczenia	normy	średniotygodniowej	wypłaca	się	w	ostatnim	miesiącu	
przyjętego	w	firmie	okresu	rozliczeniowego	wraz	z	wynagrodzeniem	za	ten	miesiąc.

Nadgodziny	średniotygodniowe	stanowią	dodatkową	pracę,	która	powoduje	przekrocze-
nie	tygodniowej	normy	czasu	pracy	(wynoszącej	zwykle	40	godzin	przeciętnie	na	tydzień).	
Wspomniane	 przekroczenia	 generuje	 m.in.	 praca	 w	 dniu	 wolnym	 od	 pracy	 w	 przeciętnie	
5-dniowym	tygodniu	roboczym	nieskompensowana	innym	dniem	wolnym	od	pracy.

W	 razie	 tzw.	 przekroczeń	 średniotygodniowych	 wyliczenie	 nadgodzin	 wynikających	
z	tego	tytułu	jest	możliwe	dopiero	na	koniec	okresu	rozliczeniowego.	Z	tego	powodu	dodatki	
za	 tego	 rodzaju	pracę	ponadnormatywną	wypłaca	 się	dopiero	w	ostatnim	miesiącu	wspo-
mnianego	okresu.	Przy	czym	normalne	wynagrodzenie	przysługujące	za	taką	pracę	powinno	
trafiać	do	pracownika	razem	z	pensją	za	miesiąc,	w	którym	była	ona	świadczona.
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Czasem	można	 spotkać	 się	 z	 praktyką,	 zgodnie	 z	 którą	dodatki	 za	nadgodziny	 średnioty-
godniowe	są	wypłacane	dopiero	po	zakończeniu	okresu	rozliczeniowego.	Jest	to	dopuszczal-
ne	w	sytuacji,	gdy	pensja	za	dany	miesiąc	jest	wypłacana	w	ciągu	pierwszych	10	dni	miesią-
ca	 następnego.	 Wypłatę	 dodatków	 za	 przekroczenia	 przeciętnej	 normy	 tygodniowej	 po	
zakończeniu	okresu	rozliczeniowego	w	innych	okolicznościach	należy	uznać	za	niedozwolo-
ną.	Powodowałoby	to	nieuzasadnione	opóźnienie	w	wypłacie	należności	ze	stosunku	pracy,	
co	jest	wykroczeniem	przeciwko	prawom	pracowniczym.

Przykład
Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy wynagrodzenie za dany miesiąc 
otrzymuje 10. dnia miesiąca następnego. W 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmują-
cym miesiące od maja do sierpnia 2015 r. wypracował on 8 nadgodzin stanowiących przekro-
czenie normy średniotygodniowej. Ponieważ nie zostały one zrekompensowane czasem wol-
nym, w terminie wypłaty wynagrodzenia za sierpień  2015 r. pracodawca był zobowiązany 
wypłacić pracownikowi dodatki w wysokości 100%. W opisanym przypadku wspomniana wy-
płata zostanie dokonana 10 września 2015 r. i będzie to dopuszczalne.

Gdyby	założyć,	że	ww.	nadgodziny	średniotygodniowe	zostały	wypracowane	w	maju,	to	
pracownik	normalne	wynagrodzenie	za	nie	powinien	otrzymać	razem	z	pensją	majową.

Podstawa Prawna
■f art. 1511 i 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1066),
■f § 4 i 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292).

mAriuSz PigulSKi
specjalista w zakresie prawa pracy

�W�jakim�terminie�można�wyznaczyć�odpracowanie�
wyjścia�prywatnego

Na wniosek pracownika udzieliłem mu 4 godzin zwolnienia od pracy w związku z wizytą u leka-
rza. Do kiedy mogę wyznaczyć pracownikowi termin odpracowania takiego zwolnienia? Czy 
musi to mieć miejsce w tym samym miesiącu, w którym nastąpiło wyjście prywatne? Czy mogę 
zlecić pracownikowi odpracowanie wyjścia prywatnego w porze nocnej (wyjście miało miejsce 
w ciągu dnia)?

Nie	ma	bezpośrednich	ograniczeń	w	zakresie	 terminu	odpracowania	wyjścia	 prywatnego,	
a	zatem	nie	musi	ono	zostać	odpracowane	w	tym	samym	miesiącu,	w	którym	pracownik	ko-
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rzystał	 ze	 zwolnienia.	 Najbezpieczniejszym	 rozwiązaniem	 jest	 odpracowanie	 wyjścia	 pry-
watnego	w	czasie	trwającego	okresu	rozliczeniowego,	w	którym	pracownik	korzystał	z	takie-
go	zwolnienia.	Pracodawca	może	nakazać	pracownikowi	odpracowanie	wyjścia	prywatnego	
w	godzinach	nocnych.

Termin	odpracowania	wyjścia	prywatnego	wskazuje	pracodawca.	Nie	ma	jednak	podstaw	
do	ograniczania	terminu	odpracowania	do	miesiąca	kalendarzowego,	w	którym	miało	miej-
sce	wyjście	prywatne.	Miesiąc	nie	jest	jednostką	rozliczeniową	czasu	pracy.	Taki	charakter	
ma	okres	rozliczeniowy.	To,	że	wynagrodzenie	i	jego	składniki	odnoszone	są	do	okresu	mie-
siąca,	nie	ogranicza	pracodawcy	możliwości	wyznaczenia	późniejszego	terminu	odpracowa-
nia	zwolnienia,	jeśli	nadal	będzie	to	niezakończony	okres	rozliczeniowy.

Odpracowanie	wyjścia	prywatnego	w	innym	miesiącu	będzie	wpływało	jedynie	na	wyna-
grodzenie	za	poszczególne	miesiące.	W	miesiącu,	w	którym	pracownik	ze	względu	na	prywat-
ne	zwolnienie	nie	przepracował	pewnego	przedziału	czasu	(w	sytuacji	przedstawionej	w	pyta-
niu	–	4	godzin),	otrzyma	niższe	wynagrodzenie,	gdyż	za	czas	zwolnienia	nie	zachowuje	prawa	
do	wynagrodzenia.	W	miesiącu	zaś,	w	którym	„oddaje”	pracodawcy	ten	czas,	jego	wynagro-
dzenie	będzie	nieco	wyższe,	ponieważ	będzie	obejmować	także	te	dodatkowe	4	godziny.

   pracodawca może wyznaczyć pracownikowi odpracowanie wyjścia 
prywatnego w innym miesiącu niż ten, w którym to wyjście miało miejsce.

Zatem	do	odpracowania	wyjścia	prywatnego	może	dojść	w	czasie	okresu	rozliczeniowe-
go,	w	którym	pracownik	został	zwolniony	od	pracy.	Zdaniem	części	ekspertów	nie	ma	też	
przeszkód,	aby	odpracowanie	wyjścia	prywatnego	nastąpiło	w	kolejnym	okresie	rozliczenio-
wym.	Odpracowanie	wyjścia	prywatnego	nie	 jest	bowiem	uważane	za	pracę	w	godzinach	
nadliczbowych,	dlatego	nie	trzeba	go	rekompensować	w	formie	czasu	wolnego	lub	dodatku	
do	wynagrodzenia	w	ramach	danego	okresu	rozliczeniowego.	Jednak	najbezpieczniej	 jest,	
aby	odpracowanie	wyjścia	prywatnego	miało	miejsce	w	ramach	tego	samego	okresu	rozlicze-
niowego,	w	którym	doszło	do	wyjścia.	Przyjęcie	dowolności	w	zakresie	wyznaczania	przez	
pracodawcę	terminu	odpracowania	wyjścia	prywatnego	prowadziłoby	do	sytuacji	utrzymy-
wania	pracowników	–	niekiedy	przez	bardzo	długi	czas	–	w	niepewności	i	niewiedzy	co	do	
terminu	odpracowania.	Ponadto	pracodawcy	mogliby	kumulować	odpracowania	wyjść	pry-
watnych	i	następnie	zlecać	pracownikom	ich	odpracowywanie	np.	przez	tydzień	codziennie	
po	kilka	godzin.

Aby uniknąć nieporozumień z pracownikami, pracodawca może ustalić zasady od-
pracowania wyjść prywatnych w przepisach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie 
pracy lub układzie zbiorowym pracy.	Mogą	one	być	też	ustalane	każdorazowo	na	mocy	
porozumienia	pracodawcy	i	pracownika.

Nie	ma	również	ograniczenia,	zgodnie	z	którym	za	wyjście	prywatne	w	ciągu	dnia	można	
byłoby	 wyznaczyć	 pracownikowi	 jedynie	 odpracowanie	 tego	 wyjścia	 także	 w	 ciągu	 dnia.	
Pracodawca	może	zatem	wyznaczyć	w	celu	odpracowania	termin	nocny.	Warto	jednak	zwró-
cić	uwagę,	że	o	ile	czas	odpracowania	nie	jest	traktowany	jako	praca	w	godzinach	nadliczbo-
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wych,	 a	 zatem	 nie	 powstaje	 w	 związku	 z	 tym	 prawo	 do	 dodatkowego	 wynagrodzenia	 za	
nadgodziny,	o	tyle	nie	ma	wyłączenia	w	zakresie	prawa	do	odrębnego	świadczenia,	jakim	jest	
dodatek	za	pracę	w	porze	nocnej	(art.	151	§	21	k.p.).	Jeżeli	więc	odpracowanie	będzie	miało	
miejsce	w	godzinach	nocnych,	to	za	każdą	z	przypadających	na	porę	nocną	godzin	pracowni-
kowi	będzie	przysługiwać	dodatek	nocny.	Wynosi	on	20%	stawki	godzinowej	wynikającej	
z	minimalnego	wynagrodzenia	za	każdą	godzinę	pracy	w	nocy.

Należy	jednak	pamiętać,	że	odpracowanie	wyjścia	prywatnego	nie	może	ograniczać	pra-
wa	pracownika	do	minimalnego	odpoczynku	dobowego,	wynoszącego	nieprzerwanie	11	go-
dzin	 na	 dobę,	 a	 także	 tygodniowego,	 wynoszącego	 nieprzerwanie	 35	 godzin	 w	 tygodniu	
(art.	151	§	21	k.p.).	Wynika	z	tego,	że	odpracowanie	powinno	mieć	miejsce	bezpośrednio	po	
normalnych	godzinach	pracy	(albo	przed)	lub	ewentualnie	w	niedalekim	ich	odstępie.

Przykład
Pracownik pracował w godz. od 8.00 do 16.00. Pracodawca wyznaczył mu 4 godziny odpraco-
wania wcześniejszego zwolnienia z pracy na godz. od 19.00 do 23.00. Doba pracownicza tego 
pracownika kończy się o godz. 8.00 i do tej godziny musi mieć zapewniony ciągły, 11-godzinny 
odpoczynek dobowy. Czas odpracowania został zatem ustalony niezgodnie z przepisami. Mak-
symalnie pracownik musiałby zakończyć wykonywanie pracy o godz. 21.00, aby mieć zapew-
niony 11-godzinny odpoczynek dobowy.

Podstawa Prawna
■f art. 80, art. 132–133, art. 151 § 21, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

mAreK rotKiewicz 
ekspert z zakresu prawa pracy

�Jak�rozliczyć�pracę�niepełnoetatowca�w�wolną�sobotę

Jesteśmy jednostką samorządową. Nasz pracownik zatrudniony na część etatu pracuje tylko od 
poniedziałku do środy. Otrzymał polecenie wykonywania dodatkowej pracy w sobotę (świadczył 
tę pracę przez 4 godziny). Soboty w naszym zakładzie pracy są dniami wolnymi od pracy. Czy 
osoba ta musi otrzymać za tę pracę dodatkowy dzień wolny?

Nie,	w	przedstawionej	sytuacji	–	niezależnie	od	przyjętego	podejścia	do	udzielania	dni	wol-
nych	lub	jedynie	czasu	wolnego	za	taką	pracę	–	nie	będzie	konieczności	wyrównania	dodat-
kowej	pracy	w	sobotę	dniem	wolnym.	Wynika	to	z	tego,	że	pracownik	pracuje	tygodniowo	
przez	mniej	niż	5	dni.	Praca	w	sobotę	nie	narusza	więc	zasady	przeciętnie	5-dniowego	tygo-
dnia	pracy.	Pracownik	wskazany	w	pytaniu	powinien	otrzymać	wynagrodzenie	za	dodatkowo	
przepracowany	czas,	przy	czym	nie	należy	 traktować	 tych	nadpracowanych	4	godzin	 jako	
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pracy	nadliczbowej.	Można	także	rozliczyć	przepracowane	godziny	czasem	wolnym	w	wy-
miarze	1:1.

Praca	w	dniach	wolnych	od	pracy	powoduje	wiele	problemów	praktycznych.	Wynikają	one	
ze	 szczególnej	 konstrukcji	 przewidzianej	 dla	 rekompensaty	 takiej	 pracy	 w	 Kodeksie	 pracy.	
Na	podstawie	przepisów	Kodeksu	pracy	za	pracę	w	dniu	wolnym	od	pracy,	wynikającym	z	roz-
kładu	czasu	pracy	w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pracy,	pracownik	powinien	otrzymać	w	cią-
gu	okresu	rozliczeniowego	inny	dzień	wolny	od	pracy,	w	terminie	z	nim	uzgodnionym	(art.	1513	

k.p.).	Niezależnie	od	wymiaru	takiej	pracy	rekompensata	następuje	poprzez	udzielenie	dnia	wol-
nego,	a	nie	tylko	czasu	wolnego.	Za	czas	przepracowany	w	dniu	wolnym	od	pracy	w	wymiarze:

■■ do	8	godzin	–	udziela	się	dnia	wolnego,
■■ dłuższym	niż	8	godzin	–	udziela	się	dnia	wolnego,	a	każdą	godzinę	przepracowaną	po-

nad	8	godzin	należy	traktować	jako	nadgodziny	z	tytułu	przekroczenia	dobowej	normy	
czasu	pracy.
W przypadku przepracowanych niepełnych 8 godzin w dniu wolnym wynikającym 

z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy należy również udzielić całego dnia wol-
nego, gdyż taka forma rekompensaty nie ma służyć rozliczeniu liczby przepracowanych 
godzin, ale dni.

W	okresie	rozliczeniowym	pracownik	–	licząc	„na	sztuki”	–	powinien	świadczyć	pracę	
maksymalnie	taką	liczbę	dni,	jaka	wychodzi	z	zasady	przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	pracy.	
Do	zasady	przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	pracy	należy	odnieść	problem,	biorąc	pod	uwagę	
odrębne	przepisy,	dotyczące	rekompensaty	pracy	w	godzinach	nadliczbowych	pracowników	
samorządowych.

Pracownikowi	samorządowemu	za	pracę	wykonywaną	na	polecenie	przełożonego	w	go-
dzinach	nadliczbowych	przysługuje,	według	jego	wyboru,	wynagrodzenie	albo	czas	wolny	
w	tym	samym	wymiarze	(art.	42	ust.	4	ustawy	z	21	listopada	2008	r.	o	pracownikach	samo-
rządowych).	Ugruntowało	się	stanowisko,	zgodnie	z	którym	jest	to	wyczerpująca	regulacja,	
dotycząca	rekompensaty	nadgodzin,	która	nie	daje	samorządowcom	prawa	do	dodatków.	Nie-
uzasadnione	 jest	 stosowanie	 w	 tym	 zakresie	 przepisów	 Kodeksu	 pracy	 i	 w	 konsekwencji	
przyznanie	pracownikom	dodatków	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych.

Ustawa	o	pracownikach	samorządowych	nie	określa,	w	jaki	sposób	należy	zrekompenso-
wać	pracę	wykonaną	w	dniu	wolnym	z	tytułu	5-dniowego	czasu	pracy.	Dlatego	rekompensa-
tę	w	formie	czasu	wolnego	w	dokładnym	wymiarze,	dodatkowo	przepracowanym,	wielu	eks-
pertów	oraz	Państwowa	Inspekcja	Pracy	starają	się	przenosić	również	na	rozliczenie	pracy	
w	wolną	sobotę.	Podejście	takie	jest	jednak	dosyć	kontrowersyjne,	ponieważ	omawiane	za-
gadnienie	dotyczy	nie	tyle	rozliczenia	nadgodzin	jako	takich,	ile	dni	pracy.	Ponieważ	ustawa	
o	pracownikach	samorządowych	nie	zawiera	regulacji	dotyczącej	tej	kwestii,	w	takich	przy-
padkach,	 na	 mocy	 jej	 art.	 43,	 zastosowanie	 mają	 przepisy	 Kodeksu	 pracy.	 Należy	 zatem,	
według	mnie,	przyjąć	w	tym	zakresie	regulację	zawartą	w	art.	1513	k.p.,	polegającą	na	rekom-
pensacie	przepracowanego	czasu	dniem	wolnym.	Nieudzielenie	za	taką	pracę	dnia	wolnego	
powodowałoby,	 że	 dojdzie	 do	 złamania	 zasady	 przeciętnie	 5-dniowego	 tygodnia	 pracy	
w	okresie	rozliczeniowym	czasu	pracy.	Dotyczy	to	jednak	bezpośrednio	tylko	tych	pracowni-
ków,	którzy	pracują	przez	5	dni	w	tygodniu	(od	poniedziałku	do	piątku)	i	świadczyliby	pracę	
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dodatkowo	6.	dnia	(w	sobotę).	Dla	osoby	pracującej	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy	za-
sada	zrekompensowania	pracy	w	dniu	wolnym	od	pracy	będzie	inna.

Wskazany	w	pytaniu	pracownik	nie	pracuje	5	dni	tygodniowo,	ale	jedynie	3.	Mimo	prze-
pracowania	4	godzin	w	wolną	dla	niego	sobotę	zostaje	w	stosunku	do	niego	zachowana	zasa-
da	przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	pracy,	dlatego	w	tym	przypadku	pracodawca	nie	oddaje	
mu	dnia	wolnego.	Praca	ta	powinna	zostać	rozliczona	–	pracownik	przepracował	dodatkowo	
4	godziny	ponad	umówiony	wymiar	czasu	pracy	–	ponad	swoją	część	etatu.	Nie	są	to	jednak	
godziny	nadliczbowe,	gdyż	zaczynają	się	one	dla	niepełnoetatowca	dopiero	po	przekroczeniu	
pełnych	norm	czasu	pracy	(art.	151	§	1	k.p.).	Godziny	przepracowane	w	sobotę	powinny	zo-
stać	opłacone	zwykłym	wynagrodzeniem.	Nie	należy	odnosić	się	tutaj	do	zasad	rekompensa-
ty	pracy	w	dniu	wolnym	od	pracy	wynikającym	z	zasady	przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	
pracy,	ale	do	rekompensaty	nadpracowanego	czasu	ponad	ustalony	w	umowie	o	pracę	wy-
miar	czasu	pracy.	Pracodawca	nie	tyle	więc	sięga	bezpośrednio	do	zasad	rekompensaty	nad-
godzin	(ponieważ	nie	są	to	godziny	nadliczbowe),	ale	opłaca	przepracowany	czas,	opierając	
się	na	zasadzie	wynagradzania	pracy.	Dopuścić	można	również	rekompensatę	przepracowa-
nych	w	sobotę	godzin	czasem	wolnym	w	analogicznym	wymiarze.

Podstawa Prawna
■f art. 129, art. 151 § 1, art. 1511, art. 1513 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1066),

■f art. 42, art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1045).

mAreK rotKiewicz
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych publikacji prasowych oraz książko-
wych z tego zakresu, wykładowca, trener

�Jak�rozliczyć�czas�pracy,�gdy�dochodzi�do�zmiany�czasu�
letniego�na�zimowy

W naszej firmie praca odbywa się na III zmiany. Pracownicy pracują w godz. od 6.00 do 14.00 
(I zmiana), od 14.00 do 22.00 (II zmiana) i od 22.00 do 6.00 (III zmiana). Pracownicy pracujący 
na nocną zmianę z 24 na 25 października 2015 r. faktycznie będą wykonywali pracę przez 9 go-
dzin. Wtedy nastąpi bowiem zmiana czasu z letniego na zimowy. Czy w związku z tym za 1 prze-
pracowaną godzinę nadliczbową przysługuje im dodatkowa rekompensata?

Tak.	Podczas	zmiany	czasu	letniego	na	zimowy	za	pracę	przez	pozaplanową	godzinę	pracow-
nikom	przysługuje	dodatkowa	rekompensata	w	formie	czasu	wolnego	lub	dodatku	w	wysoko-
ści	100%	wynagrodzenia.

Ze	względu	na	zmianę	czasu	z	 letniego	na	zimowy,	która	nastąpi	w	 tym	roku	w	nocy	
z	24	na	25	października,	należy	przesunąć	wskazówki	zegara	z	godz.	3.00	na	godz.	2.00	(§	2	
pkt	3	rozporządzenia	w	sprawie	wprowadzenia	i	odwołania	czasu	letniego	środkowoeuropej-
skiego	w	latach	2012–2016).	Dla	pracowników	pracujących	w	tym	czasie	w	nocy	oznacza	to,	
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że	 będą	 pracowali	 faktycznie	 o	 1	 godzinę	 dłużej.	 Jeżeli	 zatem	 Państwa	 pracownicy	 mają	
ustalone	godziny	pracy	między	godz.	22.00	24	października	a	godz.	6.00	następnego	dnia,	to	
przepracują	nie	8	godzin,	lecz	faktycznie	9	godzin.	Tę	jedną	dodatkową	godzinę	należy	po-
traktować	jako	godzinę	nadliczbową.	Pracownikowi	przysługuje	za	nią	odbiór	czasu	wolnego	
lub	 oprócz	 normalnego	 wynagrodzenia	 dodatek	 w	 wysokości	 100%	 (art.	 1511	 §	 1	 pkt	 1	
lit.	 a	 k.p.).	 Dodatek	 w	 wysokości	 100%	 przysługuje	 bowiem	 z	 tytułu	 pracy	 nadliczbowej	
w	nocy.	Natomiast	pracownik	w	związku	ze	zmianą	czasu	letniego	na	zimowy	pracuje	dwu-
krotnie	w	godz.	od	2.00	do	3.00.

W	przypadku	odbioru	czasu	wolnego	pracownikowi	za	dodatkową	godzinę	przepracowa-
ną	w	związku	ze	zmianą	czasu	przysługuje	odbiór	1	godziny,	jeżeli	wniosek	o	zrekompenso-
wanie	pracy	nadliczbowej	w	formie	czasu	wolnego	złoży	pracownik.	Gdy	odbiór	czasu	wol-
nego	nastąpi	bez	wniosku	pracownika,	wówczas	za	1	godzinę	nadliczbową	będzie	mu	trzeba	
oddać	1,5	godziny	czasu	wolnego	(art.	1512	k.p.).

Oprócz	 rekompensaty	 pracy	 nadliczbowej	 pracownikom	 będzie	 przysługiwać	 dodatek	
za	pracę	w	nocy.	Pora	nocna	powinna	obejmować	8	godzin	między	godzinami	21.00	a	7.00	
(art.	1517	§	1	k.p.).	Pracodawca	powinien	określić,	które	8	godzin	w	tym	przedziale	czasowym	
jest	w	jego	zakładzie	porą	nocną.	Dodatek	nocny	powinien	przysługiwać	również	za	dodatkową	
godzinę	przepracowaną	w	związku	ze	zmianą	czasu	letniego	na	zimowy.	Jest	on	należny	w	wy-
sokości	20%	stawki	godzinowej	wynikającej	z	minimalnego	wynagrodzenia.

Przykład
W zakładzie pracy pora nocna jest ustalona między godz. 21.00 a 5.00. Pracownik będzie praco-
wał z 24 na 25 października 2015 r. w godz. od 22.00 do 6.00. Ze względu na zmianę czasu 
letniego na zimowy, faktycznie przepracuje w porze nocnej 8 godzin, tj. od godz. 22.00 do godz. 
5.00, w tym podwójnie w godz. od 2.00 do 3.00. Zatem dodatek nocny będzie mu przysługiwał 
za 8 godzin.

Wśród	ekspertów	prawa	pracy	można	również	spotkać	odmienny	pogląd,	zgodnie	z	którym	
w	sytuacji	zmiany	czasu	letniego	na	zimowy	nie	można	wypłacić	pracownikowi	dodatku	noc-
nego	za	9	godzin.	Pogląd	ten	jest	uzasadniony	tym,	że	dodatek	nocny	przysługuje	maksymal-
nie	za	8	godzin.	Stanowisko	 to	 jest	 jednak	krzywdzące	dla	pracownika,	gdyż	pozbawia	go	
dodatku	za	jedną	dodatkową	godzinę,	która	została	faktycznie	przepracowana	w	porze	nocnej.

W	przypadku	wykonywania	pracy	przez	Państwa	pracowników	w	trakcie	zmiany	czasu	
letniego	na	zimowy,	w	ewidencji	czasu	pracy	należy	odnotować,	że	praca	była	wykonywana	
przez	9	godzin.	Aby	zapis	w	ewidencji	był	bardziej	czytelny,	można	wpisać	liczbę	godzin	
przepracowanych	przez	pracownika	jako	„8+1”.

Pracodawca	nie	może	planować	pracy	w	godzinach	nadliczbowych.	Zlecając	pracę	np.	
w	godzinach	od	22.00	do	6.00	w	sytuacji,	kiedy	następuje	zmiana	czasu	letniego	na	zimowy	
i	pracownicy	pracują	w	systemie	podstawowym	czasu	pracy,	pracodawca	faktycznie	planuje	
1	godzinę	nadliczbową.	Nie	musi	on	jednak	uwzględniać	zmiany	czasu	letniego	na	zimowy	
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i	zmniejszać	pracownikom	liczby	godzin	w	ten	sposób,	aby	nie	przepracowali	1	godziny	nad-
liczbowej.	Zmiana	czasu	letniego	na	zimowy	jest	bowiem	niezależna	od	pracodawcy	i	stano-
wi	wyjątek	od	zasady	zakazu	planowania	pracy	w	godzinach	nadliczbowych.

Podstawa Prawna
■f art. 149, art. 151 § 1, art. 1511, art. 1512, art. 1517 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; 
ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066),

■f § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środko-
woeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz.U. z 2012 r., poz. 33).

mAreK SKAłKowSKi 
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

�Czy�odbiór�godzin�nadliczbowych�wpływa�
na�wynagrodzenie�za�pracę

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy (w 1-miesięcznym okresie rozli-
czeniowym) jest wynagradzany stawką godzinową. W czerwcu 2015 r. wypracował 25 nadgo-
dzin wynikających z przekroczenia dobowego. Jeśli w związku z tym złoży wniosek o ich odebra-
nie w lipcu, to czy lipcowa pensja powinna być odpowiednio mniejsza?

Tak,	z	tym	że	wniosek	pracownika	o	odbiór	nadgodzin	powinien	zostać	złożony	przed	wypła-
tą	wynagrodzenia	za	czerwiec	2015	r.	Po	spełnieniu	tego	warunku	pensja	za	lipiec	powinna	
zostać	 naliczona	 za	 faktyczną	 liczbę	 przepracowanych	 w	 tym	 miesiącu	 godzin	 (czyli	 po	
uwzględnieniu	 faktu,	że	praca	świadczona	była	o	25	godzin	krócej).	W	przeciwnym	razie	
powinni	Państwo	za	pracę	ponadnormatywną	wypłacić	wraz	z	pensją	czerwcową	odpowied-
nie	dodatki,	wskutek	czego	pracownik	nie	będzie	miał	już	prawa	do	czasu	wolnego	w	lipcu.

Z	tytułu	pracy	ponadnormatywnej	pracownik	w	zamian	zyskuje	prawo	do:
■■ czasu	wolnego	(na	swój	wniosek	lub	z	inicjatywy	pracodawcy)	albo
■■ stosownego	dodatku.

Na	wniosek	zatrudnionej	osoby	pracodawca	może	udzielić	jej	czasu	wolnego	w	wymiarze	
odpowiadającym	czasowi	przepracowanemu	w	godzinach	nadliczbowych	(stosunek	1:1).

Gdy	wnioskodawcą	jest	pracownik,	do	skorzystania	przez	niego	z	czasu	wolnego	może	
dojść	także	po	zakończeniu	bieżącego	okresu	rozliczeniowego.	Wniosek	o	udzielenie	czasu	
wolnego	w	zamian	za	dobowe	godziny	nadliczbowe	powinien	zostać	złożony	przed	terminem	
płatności	wynagrodzenia	za	pracę,	przypadającym	bezpośrednio	po	wystąpieniu	pracy	po-
nadnormatywnej.	W	przeciwnym	razie	pracodawca	jest	zobligowany	do	wypłacenia	odpo-
wiedniego	dodatku,	nawet	jeżeli	okres	rozliczeniowy	nie	uległ	jeszcze	zakończeniu	(stanowi-
sko	GIP	z	21	kwietnia	2009	r.,	nr	pisma	GPP-306-4560-32/09/PE/RP).

Odbiór	godzin	nadliczbowych	pozbawia	pracownika	prawa	do	dodatków	przewidzianych	
w	Kodeksie	pracy.

Niezależnie	od	sposobu	zrekompensowania	pracownikowi	pracy	ponadnormatywnej,	
powinien	on	otrzymać	normalne	wynagrodzenie	za	każdą	godzinę	nadliczbową.	Wypła-
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cać	 je	należy	wraz	z	pensją	za	miesiąc,	w	którym	doszło	do	przekroczenia	norm	czasu	
pracy.

Korzystanie	przez	pracownika,	na	jego	wniosek,	z	czasu	wolnego	za	pracę	w	godzinach	
nadliczbowych	w	 innym	miesiącu	niż	w	 tym,	w	którym	praca	 ta	wystąpiła,	powoduje,	 że	
pracodawca	powinien:

■■ Krok 1.	Wypłacić	odpowiednio	wyższą	pensję	za	miesiąc,	w	którym	przekroczono	nor-
my	czasu	pracy	(naliczając	normalne	wynagrodzenie	za	każdą	nadgodzinę).

■■ Krok 2.	Wyliczyć	odpowiednio	niższą	płacę	za	miesiąc,	w	którym	odebrano	nadgodziny.
Przedstawione	stanowisko	potwierdził	w	2005	r.	GIP	w	piśmie	nr	GNP-367-4560/05/PE.

Przykład
Pracownik zatrudniony na pełen etat w normach podstawowych (praca od poniedziałku do piąt-
ku po 8 godzin dziennie) jest wynagradzany stawką godzinową wynoszącą 20 zł. W czerwcu 
2015 r. wypracował on 25 nadgodzin wynikających z przekroczenia dobowego. W tym samym 
miesiącu złożył wniosek o ich odebranie w lipcu. W opisanej sytuacji pracodawca powinien:
Krok 1. Wypłacić wyższe wynagrodzenie za czerwiec 2015 r.:
(168 godz. czasu nominalnego + 25 nadgodzin) x 20 zł = 193 godz. x 20 zł = 3860 zł.
Krok 2. Wypłacić niższe wynagrodzenie za lipiec:
(184 godz. czasu nominalnego – 25 godz. czasu wolnego) x 20 zł = 159 godz. x 20 zł = 3180 zł.

Podstawa Prawna
■f art. 80, art. 1511 i art. 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066).

mAriuSz PigulSKi 
specjalista z zakresu prawa pracy

�Czy�pracownica�w�ciąży�może�pracować�w�godzinach�
ponadwymiarowych

Zatrudniamy pracownicę w ciąży na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy. Czasami 
pracuje ona dłużej niż przewiduje jej grafik. W przypadku tej pracownicy nie dochodzi jednak do 
pracy w godzinach nadliczbowych. Czy pracownica w ciąży może pracować ponad określony 
w umowie o pracę wymiar godzin?

Pracownica	w	ciąży	może	pracować	więcej	 godzin,	 niż	ma	zaplanowane	w	grafiku.	Czas	
pracy	w	równoważnym	systemie	czasu	pracy	nie	może	jednak	przekroczyć	w	jej	przypadku	
8	godzin	na	dobę.

Od	dnia	dostarczenia	pracodawcy	zaświadczenia	lekarskiego	stwierdzającego	ciążę	pra-
cownicę	obowiązuje	zakaz	pracy	w	godzinach	nadliczbowych	(art.	178	§	1	k.p.).	W	przypad-
ku	pracownika	zatrudnionego	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy	praca	w	godzinach	nad-
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liczbowych	 wystąpi	 dopiero	 po	 przekroczeniu	 obowiązujących	 norm	 czasu	 pracy,	
w	zależności	od	obowiązującego	systemu	czasu	pracy,	w	którym	pracownik	pracuje.

Jeżeli	chodzi	o	niepełnoetatowca,	należy	dostrzec	różnicę	między	godzinami	nadliczbo-
wymi	a	tzw.	godzinami	ponadwymiarowymi.	Pracą	w	godzinach	nadliczbowych	jest	praca	
wykonywana	ponad	obowiązujące	pracownika	normy	czasu	pracy,	a	także	praca	wykonywa-
na	ponad	przedłużony	dobowy	wymiar	czasu	pracy,	wynikający	z	obowiązującego	pracowni-
ka	systemu	i	rozkładu	czasu	pracy	(art.	151	§	1	k.p.).	Natomiast	pracą	ponadwymiarową	jest	
czas,	w	którym	pracownik	świadczy	pracę	ponad	wymiar	czasu	pracy	wynikający	z	umowy	
o	pracę,	jednak	poniżej	norm	czasu	pracy.	Pracownica	w	ciąży	może	zatem	pracować	w	go-
dzinach	ponadwymiarowych,	jeżeli	nie	przekraczają	one	8	godzin	na	dobę.

Mimo	że	Państwa	pracownica	pracuje	w	równoważnym	systemie	czasu	pracy,	to	jej	czas	
pracy,	ze	względu	na	ciążę,	nie	może	przekraczać	8	godzin	na	dobę	(art.	148	pkt	2	k.p.).	Za-
kaz	pracy	powyżej	8	godzin	na	dobę	 jest	bezwzględnie	obowiązujący,	 co	oznacza,	 że	nie	
mogą	Państwo	dopuścić	pracownicy	do	takiej	pracy,	nawet	gdyby	wyraziła	na	to	zgodę.

   pracownica w ciąży nie może pracować w godzinach nadliczbowych, 
nawet gdy wyrazi na to zgodę.

Gdyby	grafik	pracownicy	przewidywał	pracę	powyżej	8	godzin,	musieliby	Państwo	zwol-
nić	pracownicę	ze	świadczenia	pracy	po	8	godzinach	i	zapłacić	jej	wynagrodzenie	za	pozo-
stały	czas	nieprzepracowany.

Przykład
Pracownica pracująca w równoważnym systemie czasu pracy, zatrudniona na pełny etat, miała 
zaplanowane w miesiącu 4 dni po 10 godzin pracy i 4 dni po 6 godzin pracy. W pozostałe dni pla-
nowana praca wynosiła po 8 godzin dziennie. Pracownica w połowie miesiąca dostarczyła za-
świadczenie o ciąży. W związku z taką sytuacją pracownica została zwolniona z obowiązku świad-
czenia pracy po 8 godzinach. Nie przepracowała więc dwóch zaplanowanych dni w drugiej połowie 
miesiąca po 10 godzin, tylko po 8 godzin. Za nieprzepracowane 4 godziny kobieta otrzymała pełne 
wynagrodzenie, takie jakby pracowała według grafiku. Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe. 
Innym rozwiązaniem tej sytuacji będzie zmiana grafiku czasu pracy. Należy przyjąć, że z powodu 
ciąży pracownicy pracodawca może dostosować w trakcie okresu rozliczeniowego jej grafik czasu 
pracy do nowych regulacji w zakresie czasu pracy, jakie obowiązują pracownice w ciąży.

W	 przypadku	 pracowników	 zatrudnionych	 na	 niepełny	 etat	 należy	 ustalić	 w	 umowie	
o	pracę	dopuszczalną	liczbę	godzin	pracy	ponad	określony	w	umowie	wymiar	czasu	pracy	
pracownika,	których	przekroczenie	uprawnia	go,	oprócz	normalnego	wynagrodzenia,	do	do-
datku	do	wynagrodzenia	takiego,	jak	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	(art.	151	§	5	k.p.).	
Górny	limit	godzin	ponadwymiarowych	należy	określić	poniżej	norm	czasu	pracy.	Nie	może	
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on	być	ustalony	na	poziomie	norm	czasu	pracy,	ponieważ	wówczas	pracownik	i	tak	nabywa	
prawo	do	świadczeń	z	tytułu	pracy	nadliczbowej.	Przepisy	prawa	pracy	nie	określają	bezpo-
średnio	sposobu,	w	jaki	należy	ustalić	maksymalną	liczbę	godzin	pracy	ponadwymiarowej.	
Limit	 godzin	 ponadwymiarowych	 można	 zatem	 określić	 dobowo,	 średniotygodniowo	 lub	
miesięcznie	na	okres	rozliczeniowy,	który	obowiązuje	pracownika.

Przykład
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w umowie o pracę ma zapisane: „Strony ustalają, że pra-
cownik ma prawo do rekompensaty, takiej jak za godziny nadliczbowe, w przypadku pracy prze-
kraczającej wymiar czasu pracy określony w umowie, jeżeli przepracuje powyżej 100 godzin 
miesięcznie”. Takie ustalenie limitu godzin ponadwymiarowych, od którego przysługuje rekom-
pensata, będzie prawidłowe.

Podstawa Prawna
■f art. 148 pkt 2, art. 151 § 1, § 5, art. 178 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

jADwigA KruKowSKA
specjalista w zakresie prawa pracy

�Od�jakiej�podstawy�obliczyć�dodatek�za�nadgodziny,��
jeżeli�pracownik�otrzymuje�wynagrodzenie�niższe�niż�minimalne

Zatrudniamy pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku. Zgodnie 
z umową o pracę, otrzymują oni pensję w wysokości 9 zł za godzinę. Czy ustalając tym pracowni-
kom dodatek za godziny nadliczbowe powinniśmy brać pod uwagę stawkę godzinową wynikającą 
z umowy o pracę, czy obowiązujące minimalne wynagrodzenie? Pracownicy nie otrzymują bowiem 
minimalnego wynagrodzenia i wypłacamy im wyrównanie do minimalnej kwoty wynagrodzenia.

Dodatki	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	powinni	Państwo	obliczyć	od	wynagrodzenia	
wynikającego	z	umowy	o	pracę.	

Wynagrodzenie	Państwa	pracowników	zostało	określone	w	stawce	godzinowej.	Oznacza	
to,	że	dodatek	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	powinien	być	obliczony	na	podstawie	tego	
wynagrodzenia.	Gdyby	bowiem	intencją	ustawodawcy	było	zapewnienie	pracownikowi	dodat-
ku	za	nadgodziny	ustalanego	od	minimalnej	płacy,	uregulowałby	tę	kwestię	w	przepisach	Ko-
deksu	pracy,	tak	jak	np.	wynagrodzenie	za	niezawiniony	przez	pracownika	przestój.	Wynagro-
dzenie	za	przestój	również	jest	obliczane	ze	stawki	osobistego	zaszeregowania	–	miesięcznego	
lub	godzinowego,	ale	w	każdym	przypadku	wynagrodzenie	to	nie	może	być	niższe	od	wyso-
kości	minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę	(art.	81	§	1	k.p.).	O	ile	w	tym	przypadku	mamy	do	
czynienia	z	wynagrodzeniem	i	jest	to	uzasadnione,	aby	pracownik	nie	stracił	na	pensji,	skoro	
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nie	pracował	z	przyczyn	dotyczących	pracodawcy,	o	tyle	przy	nadgodzinach	chodzi	o	dodatek,	
a	nie	o	wynagrodzenie.	Normalne	wynagrodzenie	jest	natomiast	należne	za	pracę	w	godzinach	
nadliczbowych	i	nie	może	być	ono	niższe	niż	minimalna	płaca.

Pracownikom	wynagradzanym	na	podstawie	stawek	godzinowych	wyrównanie	wynagro-
dzenia	do	minimalnego	wypłaca	się	za	każdą	godzinę	pracy.	Wyrównanie	stanowi	różnicę	
między	wysokością	wynagrodzenia	godzinowego,	wynikającą	z	podzielenia	wysokości	mini-
malnego	wynagrodzenia	przez	 liczbę	godzin	pracy	przypadającą	do	przepracowania	przez	
pracownika	w	danym	miesiącu	w	ramach	pełnego	wymiaru	czasu	pracy,	a	wysokością	wyna-
grodzenia	pracownika	w	danym	miesiącu,	przeliczoną	na	godzinę	pracy.	Należy	je	wypłacać	
w	terminie	płatności	wynagrodzenia	za	dany	miesiąc.

Wynagrodzenie	stanowiące	podstawę	obliczania	dodatku	za	pracę	w	godzinach	nadlicz-
bowych	obejmuje	wynagrodzenie	pracownika	wynikające	z	jego	osobistego	zaszeregowania	
określonego	stawką	godzinową	lub	miesięczną,	a	jeżeli	taki	składnik	wynagrodzenia	nie	zo-
stał	wyodrębniony	przy	określaniu	warunków	wynagradzania	–	60%	wynagrodzenia	(art.	1511	
§	3	k.p.).	Wynagrodzenie	wynikające	ze	stawki	osobistego	zaszeregowania	obejmuje	tylko	
i	wyłącznie	wynagrodzenie	zasadnicze,	ewentualnie	z	dodatkiem	funkcyjnym	(uchwała	Sądu	
Najwyższego	z	30	grudnia	1986	r.,	III	PZP	42/86,	OSNC	1987/8/106).

Przykład
Przyjmijmy, że we wrześniu 2015 r. Wojciech G. wypracował 10 godzin nadliczbowych dobo-
wych. Ponieważ pracownik nie odebrał czasu wolnego z tego tytułu, przysługuje mu rekompen-
sata pieniężna z 50% dodatkiem. Wojciech G. jest wynagradzany stawką godzinową w wysoko-
ści 9 zł. We wrześniu 2015 r. powinien przepracować 176 godzin.
Za godziny nadliczbowe pracownikowi przysługują:
■ wynagrodzenie: 9 zł x 10 godzin = 90 zł,
■  należy sprawdzić, czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do minimalnego wynagrodze-

nia, tj.: 1750 zł : 176 godzin = 9,94 zł (stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagro-
dzenia), stawka pracownika jest niższa, należy więc wypłacić wyrównanie, tj.: 9,94 zł – 9 zł 
= 0,94 zł; 0,94 zł x 10 godz. = 9,40 zł;

■ dodatek: 9 zł x 50% = 4,50 zł; 4,50 zł x 10 godz. = 45 zł.
Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje łącznie 144,40 zł (90 zł 
+ 9,40 zł + 45 zł).

Podstawa Prawna
■f art. 81 § 1, art. 1511 § 3  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066),

■f art. 6–7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost. zm. Dz.U. 
z 2005 r., Nr.157, poz. 1314).

izAbelA nowAcKA
specjalista w zakresie kadr i płac
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�Jak�podwyżka�pensji�wpływa�na�ryczałt�za�nadgodziny

Nasi pracownicy otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe, ustalony na podstawie wysokości 
wynagrodzenia obowiązującego w chwili wprowadzania ryczałtu. Od 1 sierpnia  2015 r. pracow-
nikom wzrośnie płaca zasadnicza. Czy w tej sytuacji powinniśmy przeliczyć przyznany ryczałt za 
nadgodziny?

Tak,	 po	 podwyżce	 płacy	 zasadniczej	 powinni	 Państwo	 przeliczyć	 wysokość	 wypłacanego	
ryczałtu	za	godziny	nadliczbowe,	biorąc	pod	uwagę	nową	stawkę	płacy	zasadniczej.

Wysokość	 ryczałtu	 powinna	 odpowiadać	 przewidywanemu	 wymiarowi	 czasu	 pracy	
świadczonej	przez	pracowników	w	godzinach	ponadnormatywnych.	Potwierdził	to	Sąd	Naj-
wyższy	w	wyroku	z	1	grudnia	1998	r.	(I	PKN	464/98,	OSNP	2000/2/50),	w	którym	stwier-
dził,	że:	(...) jeżeli pracodawca może spełnić świadczenie pieniężne w formie ryczałtu, to ry-
czałt ten powinien odpowiadać choćby w przybliżeniu świadczeniu, które przysługuje 
pracownikowi na zasadach ogólnych (...).

Żaden	przepis	nie	wskazuje	na	sposób	kalkulowania	ryczałtu	za	nadgodziny.	Bezsporne	
jest	jednak,	że	taki	składnik	powinien	rekompensować	pracownikowi	zarówno	normalne	wy-
nagrodzenie,	jak	i	dodatki	za	godziny	nadliczbowe.	Aby	obliczyć	kwotę	ryczałtu,	należy:

■■ ustalić,	za	jaką	liczbę	nadgodzin	będzie	wypłacany	ryczałt,	przy	czym	miesięcznie	liczba	
ta	nie	może	przekroczyć	1/12	rocznego	limitu	godzin	nadliczbowych,	czyli	może	wynieść	
maksymalnie	(zgodnie	ze	stanowiskiem	MPiPS	–	pismo	nr	DPR-III-079-612/TW/08):
–	12,5	godz.	przy	limicie	150	nadgodzin,
–		32	godz.	przy	limicie	nadgodzin	zwiększonym	do	384	godzin	(limit	ten	dotyczy	pra-

cowników,	którzy	mają	prawo	do	20	dni	urlopu	wypoczynkowego),
–		31,33	godz.	przy	limicie	nadgodzin	zwiększonym	do	376	godzin	(limit	ten	dotyczy	pra-

cowników,	którzy	mają	prawo	do	26	dni	urlopu	wypoczynkowego);
■■ przy	obliczaniu	podstawy	wymiaru	ryczałtu	zastosować	zasady	dotyczące	ustalania	nor-

malnego	wynagrodzenia	oraz	dodatków	za	pracę	ponadnormatywną.
Warunkiem	zwiększenia	rocznej	liczby	godzin	nadliczbowych,	a	tym	samym	liczby	go-

dzin	w	miesiącu,	za	które	pracownik	mógłby	otrzymać	ryczałt,	jest,	aby	zapis	o	zwiększeniu	
limitu	godzin	nadliczbowych	ponad	150	godzin	w	roku	(tyle	dopuszczają	przepisy	Kodeksu	
pracy)	znalazł	się	w	regulaminie	pracy	lub	układzie	zbiorowym	pracy,	a	w	razie	ich	braku	
–	w	umowie	o	pracę.

Przez	pojęcie	„normalne	wynagrodzenie”	należy	 rozumieć	 takie	wynagrodzenie,	które	
pracownik	otrzymuje	stale	i	systematycznie,	a	więc	obejmujące	zarówno	wynagrodzenie	za-
sadnicze	wynikające	ze	stawki	osobistego	zaszeregowania,	jak	i	dodatkowe	składniki	wyna-
grodzenia	o	charakterze	stałym,	jeżeli	na	podstawie	obowiązujących	w	zakładzie	pracy	prze-
pisów	płacowych	pracownik	ma	do	nich	prawo	(wyrok	SN	z	3	czerwca	1986	r.,	I	PRN	40/86,	
OSNC	1987/9/140).	Takimi	dodatkowymi	składnikami	mogą	być	m.in.	premie	regulaminowe	
lub	dodatki:	funkcyjny,	stażowy,	za	pracę	w	warunkach	szkodliwych	dla	zdrowia	itp.

Przy	kalkulowaniu	wysokości	ryczałtu	za	nadgodziny	należy	uwzględniać	tylko	te	skład-
niki	wynagrodzenia,	które	pracownik	otrzymuje	stale	i	systematycznie.
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W	sytuacji	przedstawionej	w	pytaniu	należy	uznać,	że	podwyżka	płacy	zasadniczej,	a	więc	
stałego	składnika,	będzie	powodować	konieczność	przeliczenia	przyznanego	wcześniej	ry-
czałtu	za	nadgodziny.

Należy	przy	tym	pamiętać,	że	zryczałtowana	forma	rekompensowania	nadgodzin	nie	po-
zbawia	pracownika	roszczeń	o	wynagrodzenie	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych,	nieob-
jętych	ryczałtem.

Przykład
Witold K., zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku serwisanta w spółce z o.o. 
produkującej drzwi i okna z PCV, ze względu na charakter wykonywanych obowiązków otrzymu-
je miesięczny ryczałt za pracę ponadnormatywną za 12 godzin. W wysokości ryczałtu, oprócz 
normalnego wynagrodzenia za nadgodziny, mieści się 100% dodatek za każdą godzinę objętą 
ryczałtem. Przy ustalaniu wysokości ryczałtu spółka stosuje współczynnik ekwiwalentowy. 
Do 31 lipca  2015 r. Witold K. otrzymywał co miesiąc pensję zasadniczą w kwocie 3000 zł brutto. 
Od sierpnia 2015 r. pracownikowi przyznano podwyżkę i obecnie otrzymuje 4000 zł brutto. Zmia-
na wysokości płacy zasadniczej spowodowała konieczność przeliczenia przyznanego wcze-
śniej ryczałtu, czyli:
■ 4000 zł : 168 godz. = 23,81 zł,
■ 12 godzin x 23,81 zł = 285,72 zł (normalne wynagrodzenie),
■ 12 godzin x 23,81 zł = 285,72 zł (100% dodatek),
■ 285,72 zł + 285,72 zł = 571,44 zł (ryczałt za nadgodziny).

Podstawa Prawna
■f art. 151 § 3–4, art. 1511 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1502, ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066).

mAriuSz PigulSKi 
specjalista w zakresie prawa pracy

�Czy�księgowy�ma�prawo�do�wynagrodzenia�i�dodatku�
za�pracę�w�godzinach�nadliczbowych�pomimo�wypłaty�
premii

W spółce co roku pracownicy księgowości otrzymują w sierpniu premię za sporządzanie spra-
wozdania finansowego za I półrocze. Czy mimo rekompensaty tą premią dodatkowych godzin 
spędzonych w pracy mamy także prawo do wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny?

Niezależnie	od	premii	przysługuje	Państwu	rekompensata	za	przepracowane	godziny	nad-
liczbowe.	Rekompensata	ta	może	nastąpić	zarówno	przez	oddanie	czasu	wolnego,	jak	i	przez	
wypłatę	dodatku.
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Premia,	którą	otrzymują	pracownicy	działu	księgowości,	niezależnie	od	tego,	czy	oko-
liczności	jej	wypłaty	zostały	uregulowane	w	przepisach	wewnątrzzakładowych,	czy	też	jej	
przyznanie	co	roku	następuje	na	podstawie	doraźnej	decyzji	pracodawcy,	nie	może	zrekom-
pensować	 pracy	 w	 godzinach	 nadliczbowych.	 Pracę	 nadliczbową	 rekompensuje	 się	 tylko	
w	sposób	wskazany	w	przepisach,	a	więc	czasem	wolnym	lub	stosownym	dodatkiem.

Pracodawca	nie	może	zastąpić	wypłaty	dodatku	lub	oddania	czasu	wolnego	za	pracę	w	go-
dzinach	nadliczbowych	premią	lub	nagrodą.

Ewentualny	 zapis	 regulaminu	 wynagradzania	 wyłączający	 prawo	 pracowników,	 którzy	
otrzymali	premię,	do	należności	z	tytułu	przepracowanych	godzin	nadliczbowych	jest	nieważny.

Za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	zawsze	przysługuje	tzw.	normalne	wynagrodzenie.	
Nie	jest	ono	rekompensatą,	lecz	należnością	za	dodatkowe	godziny	pracy,	jaką	jest	praca	w	go-
dzinach	 nadliczbowych.	 Za	 normalne	 wynagrodzenie	 należy	 uznać	 takie	 wynagrodzenie,	
które	pracownik	otrzymuje	stale	i	systematycznie.	Będzie	nim	zarówno	wynagrodzenie	za-
sadnicze,	 jak	 i	 inne	 składniki	 wynagrodzenia	 stale	 wypłacane	 pracownikowi,	 np.	 dodatek	
stażowy.	Za	każdą	godzinę	pracy	ponad	normę	mają	Państwo	prawo	do	godzinowej	stawki	
normalnego	 wynagrodzenia.	 Stawkę	 godzinową	 normalnego	 wynagrodzenia	 oblicza	 się,	
dzieląc	stałe	pobory	pracownika	(w	sektorze	prywatnym	będzie	to	najczęściej	jego	pensja)	
przez	nominalną	liczbę	godzin	przypadającą	do	przepracowania	w	danym	miesiącu.

Przykład
W sierpniu 2015 r. pracownik zatrudniony na pełen etat powinien przepracować 160 godzin. 
Stawka godzinowa normalnego wynagrodzenia dla pracownika zarabiającego 3000 zł mie-
sięcznie w sierpniu br. wyniesie:
3000 zł : 160 godz. = 18,75 zł.
Za pracę ponad normę przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe lub czas wolny. Rekompen-
sata dodatkiem uzależniona jest m.in. od tego, w jakim dniu była świadczona praca (np. po go-
dzinach w zwykłym dniu pracy, w sobotę, w niedzielę).

Rekompensata	czasem	wolnym	pozbawia	pracownika	prawa	do	dodatku.	Otrzyma	on	je-
dynie	normalne	wynagrodzenie	za	czas	przepracowany	w	nadgodzinach.

Jeżeli	z	wnioskiem	o	czas	wolny	występuje	pracownik,	to	pracodawca	udziela	mu	go	tyle	
samo,	ile	pracownik	przepracował	w	godzinach	nadliczbowych.	Termin	udzielenia	tego	czasu	
wolnego	nie	jest	ograniczony	do	końca	okresu	rozliczeniowego,	w	którym	praca	nadliczbowa	
miała	 miejsce.	 Natomiast	 jeżeli	 pracodawca	 jest	 inicjatorem	 udzielenia	 pracownikowi	 czasu	
wolnego,	to	musi	go	udzielić	w	wymiarze	o	połowę	wyższym,	niż	zajęły	nadgodziny,	np.	za	
3	godziny	nadliczbowe	z	inicjatywy	pracodawcy	pracownik	dostanie	4,5	godziny	wolnego.	W	tym	
przypadku	rekompensata	czasem	wolnym	musi	nastąpić	do	końca	okresu	rozliczeniowego.

Za	pracę	w	dniu	wolnym	wynikającym	z	przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	pracy	(w	więk-
szości	 firm	 jest	 to	 sobota)	 przysługuje	 inny	 dzień	 wolny.	 Nie	 ma	 tu	 znaczenia,	 jak	 długo	
praca	była	wykonywana.
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�
Przykład
Księgowy został wezwany do pracy na 2 godziny w sobotę. Przysługuje mu w zamian cały dzień 
wolny, a jego miesięczne wynagrodzenie nie może ulec obniżeniu.

Normalne	wynagrodzenie	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	nie	będzie	przysługiwało	
pracownikom	zarządzającym	w	imieniu	pracodawcy	zakładem	pracy	i	kierownikom	wyod-
rębnionych	komórek	organizacyjnych.	Osoby	 te	nie	mają	 także	prawa	do	dodatku	z	 tytułu	
pracy	nadliczbowej.	Jednak	kierownikom	wyodrębnionych	komórek	przysługuje	rekompen-
sata	za	pracę	nadliczbową	w	niedzielę	i	święta.

Podstawa Prawna
■f art. 128 § 2 pkt 2, art. 132 § 2 pkt 1, § 3, art. 1511 § 1–3, art. 1512–1514 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 2014 r., poz.1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

ArKADiuSz miKA
specjalista w zakresie prawa pracy

V. prAcA W  NOcY, NieDZieLe i śWiĘtA

�Jak�zrekompensować�pracę�zaplanowaną�w�niedzielę

Nasi pracownicy wykonują pracę w systemie podstawowym, na dwie zmiany, przez 5 dni 
w tygodniu. Niektórym planujemy pracę w niedziele, a innym zlecamy w tym dniu wykonywa-
nie pracy w nadgodzinach. Zdarzają się przypadki, że nie mamy możliwości udzielenia pra-
cownikom dnia wolnego za pracę w nadgodzinach, więc rekompensujemy im to wypłatą do-
datków do wynagrodzenia. Obawiamy się jednak, że w ten sposób naruszamy zasadę 
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, za co możemy zostać ukarani podczas kontroli PIP. 
Czy mamy rację?

Jeżeli	nie	udzielą	Państwo	pracownikowi	dnia	wolnego	za	pracę	w	niedzielę,	naruszą	Pań-
stwo	 zasadę	 przeciętnie	 5-dniowego	 tygodnia	 pracy.	 Jednak	 przepisy	 prawa	 dopuszczają	
możliwość	 wypłaty	 pracownikom	 odpowiednich	 dodatków	 do	 wynagrodzenia	 w	 sytuacji,	
gdy	pracodawca	nie	miał	możliwości	udzielenia	pracownikowi	dnia	wolnego	za	pracę	w	nie-
dzielę	do	końca	okresu	rozliczeniowego.	PIP	nie	ma	wówczas	podstaw	do	uznania	takiej	re-
kompensaty	za	naruszenie	przepisów	o	czasie	pracy.

W	przepisach	Kodeksu	pracy	istnieje	zamknięty	katalog	przypadków	dozwolonej	pra-
cy	w	niedziele	i	święta,	który	obejmuje	m.in.	konieczność	prowadzenia	akcji	ratowniczej	
w	celu	ochrony	życia	lub	zdrowia	ludzkiego,	ochrony	mienia	lub	środowiska	albo	usunięcia	
awarii,	a	także	w	przypadku	pracy	w	ruchu	ciągłym	lub	pracy	zmianowej	(art.	15110	k.p.).	
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Za	pracę	w	niedzielę	lub	święto	uważa	się	pracę	wykonywaną	między	godz.	6.00	w	tym	
dniu	a	godz.	6.00	w	dniu	następnym.	Pracodawca	ma	jednak	możliwość	ustalenia	innych	
godzin	(art.	1519	k.p.).	Zatem	tworząc	na	dany	miesiąc	rozkład	czasu	pracy,	można	w	przy-
padku	pracy	zmianowej	zaplanować	pracownikowi	pracę	w	niedzielę	lub	święto	(art.	15110	
pkt	3	k.p.).

   praca zmianowa może być wykonywana w niedzielę lub święto.

Jednak	będzie	się	to	wiązało	z	ustaleniem	w	rozkładzie	czasu	pracy	pracownika	innego	
dnia	wolnego	od	pracy.	Za	pracę	w	święto	taki	dzień	powinien	być	wyznaczony	do	końca	
okresu	rozliczeniowego,	a	za	pracę	w	niedzielę	–	w	okresie	6	dni	kalendarzowych	poprzedza-
jących	lub	następujących	po	takiej	niedzieli	(art.	15111	§	1	k.p.).	Jeżeli	za	pracę	w	niedzielę	
pracownik	 nie	 może	 wykorzystać	 dnia	 wolnego	 we	 wskazanym	 terminie,	 przysługuje	 mu	
dzień	wolny	od	pracy	do	końca	okresu	rozliczeniowego,	a	w	razie	braku	możliwości	udziele-
nia	takiego	dnia	–	wypłata	100%	dodatku	do	wynagrodzenia	za	każdą	godzinę	pracy	w	nie-
dzielę	(art.	15111	§	2	k.p.).

Przykład
Andrzej P. wykonuje pracę w systemie podstawowym na zmiany. Godziny wyznaczające pracę 
w niedziele i święta zostały uregulowane u pracodawcy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 
W rozkładzie czasu pracy na lipiec 2015 r. pracownik miał zaplanowaną pracę z soboty na nie-
dzielę w godz. od 22.00 do 6.00. Andrzejowi P. nie przysługuje żadna rekompensata za zakoń-
czenie pracy w dobie niedzielnej, gdyż za pracę w niedzielę uważa się pracę między godz. 6.00 
w tym dniu a godz. 6.00 rano w poniedziałek.

Przykład
Jeżeli pracownikowi, o którym mowa w poprzednim przykładzie, pracodawca ustaliłby pracę 
w godz. od 23.00 do 7.00, to należałoby mu udzielić innego dnia wolnego najpóźniej do końca 
okresu rozliczeniowego, gdyż 1 godzina pracy (od 6.00 do 7.00) przypadała na dobę niedzielną. 
W razie nieudzielenia takiego dnia pracownikowi należy wypłacić dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę (w tym przypadku za 1 godzinę). Jeżeli 
pracodawca ustaliłby w regulaminie pracy inne godziny wyznaczające pracę w niedzielę, np. 
w godz. od 7.00 do 7.00, wówczas uniknąłby obowiązku rekompensaty za 1 godzinę pracy 
w tym dniu.

Inaczej	 będzie	 w	 sytuacji,	 gdy	 w	 niedzielę	 lub	 święto	 pracownikowi	 zostanie	 zlecona	
praca	w	godzinach	nadliczbowych.	Nieoddanie	zatrudnionemu	dnia	wolnego	spowoduje	bo-
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wiem	jednocześnie	przekroczenie	tygodniowej	normy	czasu	pracy.	Dojdzie	wówczas	do	zbie-
gu	uprawnień	pracownika	z	tytułu:

■■ niezrekompensowania	pracy	w	niedzielę	innym	dniem	wolnym	do	końca	okresu	rozlicze-
niowego	(przekroczenie	normy	średniotygodniowej)	oraz

■■ pracy	w	godzinach	nadliczbowych	(przekroczenie	normy	dobowej),	za	co	(zgodnie	ze	sta-
nowiskiem	Departamentu	Prawnego	GIP	z	14	listopada	2012	r.)	pracownikowi	należy	wy-
płacić	dwa	100%	dodatki	do	wynagrodzenia.
Jednak	Sąd	Najwyższy	w	uchwale	z	15	 lutego	2006	r.	 (II	PZP	11/05,	OSNP	2006/11–

12/170)	stwierdził,	że	w	takiej	sytuacji	pracownikowi	przysługuje	tylko	jeden	100%	dodatek	
do	wynagrodzenia.	Zgodnie	z	tym	stanowiskiem:	(...) nie ma podstaw prawnych do wypłaty 
dodatkowego 200-procentowego wynagrodzenia za pracę w niedzielę lub święto, za którą 
pracownik nie uzyskał innego dnia wolnego od pracy. Ewentualne ustanowienie uprawnień 
do uzyskania dwóch 100-procentowych dodatków do wynagrodzenia za pracę byłoby na tyle 
wyjątkowe, że musiałoby mieć wyraźną podstawę w przepisach Kodeksu pracy (...).

Ze	względu	na	to,	że	sąd	rozstrzyga	w	konkretnej	sprawie,	w	razie	kontroli	PIP	może	zo-
bowiązać	pracodawcę	do	wypłaty	dwóch	dodatków.

Przykład
Michał J. wykonuje pracę w systemie podstawowym (praca na dwie zmiany). W związku ze 
szczególnymi potrzebami pracodawcy pracownikowi zlecono pracę w godzinach nadliczbo-
wych przypadających w niedzielę (przez 8 godzin). Pracodawca nie miał możliwości udzielenia 
pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, dlatego, biorąc pod uwa-
gę stanowisko SN, powinien wypłacić 100% dodatek do wynagrodzenia.

Jeżeli	 pracownik	wykonuje	pracę	w	niedzielę	 lub	 święto,	 które	były	dla	niego	dniami	
pracy	zgodnie	z	obowiązującym	go	rozkładem	czasu	pracy	i	w	wyniku	tej	pracy	została	prze-
kroczona	dobowa	norma	czasu	pracy,	przysługuje	mu	50%	dodatek,	pod	warunkiem	że	go-
dziny	te	nie	przypadały	na	godziny	ustalone	u	danego	pracodawcy	jako	godziny	pracy	w	po-
rze	 nocnej.	 W	 sytuacji	 gdy	 pracownikowi	 zlecono	 wykonywanie	 pracy	 w	 niedzielę	 lub	
święto	i	była	to	praca	w	godzinach	nadliczbowych,	a	w	wyniku	tej	pracy	została	przekroczo-
na	 również	 dobowa	 norma	 czasu	 pracy,	 przysługuje	 mu	 dodatek	 100%	 za	 każdą	 godzinę	
pracy	w	tym	dniu.

Przykład
Zgodnie z rozkładem czasu pracy Annie O. zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy zapla-
nowano pracę w niedzielę w godz. od 6.00 do 14.00. Ze względu na szczególne potrzeby praco-
dawcy w tym dniu pracownica wykonywała pracę do godz. 18.00. Praca w godz. od 14.00 do 
18.00 stanowiła dla niej pracę w godzinach nadliczbowych, która spowodowała naruszenie 
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normy dobowej o 4 godziny. Za 4-godzinną pracę nadliczbową pracodawca powinien wypłacić 
Annie O. 50% dodatek do wynagrodzenia. Gdyby praca w niedzielę nie była planowana, lecz 
zlecona pracownikowi ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, byłaby pracą w godzi-
nach nadliczbowych. W wyniku takiej pracy zostałaby naruszona zarówno norma tygodniowa, 
jak i dobowa. Za 12-godzinną pracę w tym dniu należałoby wypłacić pracownikowi normalne 
wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.

Podstawa Prawna
■f art. 128, art. 129, art. 147, art. 1519, art. 15110, art. 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz.  502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

PrzemySłAw jeżeK
specjalista z zakresu prawa pracy

�Czy�krótkie�niedzielne�spotkanie�w�podróży�służbowej�
z�kontrahentem�pracownika�na�stanowisku�kierowniczym�
wliczać�do�czasu�pracy

Pracownik wyjechał pociągiem w podróż służbową w niedzielę po południu. Zadania służbowe 
miał realizować w poniedziałek i wtorek. W niedzielę wieczorem w hotelu miał krótkie spotkanie 
z przedstawicielem naszego kontrahenta. Przez 40 minut ustalano plan spotkań na najbliższe 
dni. Spotkanie jest potwierdzone fakturą za konsumpcję, która została opisana jako spotkanie 
z kontrahentem. Pracownik pełni funkcję kierowniczą, dlatego za dodatkową pracę nie powinien 
mieć chyba prawa do jakiejkolwiek rekompensaty. Czy przy rozliczaniu czasu pracy musimy 
brać pod uwagę to spotkanie?

Tak.	Spotkanie	 to,	niezależnie	od	tego,	że	było	wstępem	do	realizacji	właściwego	zadania	
służbowego,	wliczamy	do	czasu	pracy.	Osoby	na	stanowiskach	kierowniczych	są	pozbawione	
rekompensaty	za	nadgodziny	przypadające	w	zwykłych	dniach	roboczych,	ale	mają	do	niej	
prawo	za	pracę	w	niedzielę.

Do	czasu	pracy	podczas	podróży	służbowej	wliczane	są	te	jej	części,	które:
■■ przypadają	na	zwykłe	godziny	pracy	wynikające	z	rozkładu	czasu	pracy	danej	osoby,
■■ są	poświęcone	na	realizację	zleconego	zadania	służbowego,	na	faktyczne	wykonywanie	

pracy	(np.	udział	w	negocjacjach	handlowych)	–	 także	wówczas,	gdy	wykraczają	poza	
normalny	rozkład	czasu	pracy	delegowanego.

   przejazd w podróży służbowej odbywany w dniu wolnym od pracy nie 
jest wliczany do czasu pracy.
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Sam	przejazd	w	podróży	służbowej	w	dniu	wolnym	od	pracy	nie	jest	wliczany	do	czasu	
pracy,	ale	praca	wykonywana	w	takim	dniu	jest	już	zaliczana	do	czasu	pracy.

To,	że	celem	wyjazdu	Państwa	pracownika	–	zadaniem	określonym	w	poleceniu	służbo-
wym	–	była	realizacja	spotkań	z	kontrahentem	itp.	w	poniedziałek	i	wtorek,	nie	oznacza,	że	
w	żadne	inne	dni	nie	mogły	nastąpić	sytuacje	wliczane	do	czasu	pracy.	Podejmowane	pod-
czas	 podróży	 służbowej	 czynności	 ewidentnie	 powiązane	 z	 realizowanym	 zadaniem,	 nie-
zbędne	do	jego	wykonania,	powinny	zostać	zakwalifikowane	jako	czas	pracy.	Za	takie	należy	
uznać	dokonanie	ustaleń	dotyczących	rozkładu	czasu	pracy,	harmonogramu	i	zakresu	spo-
tkań	w	najbliższych	dniach	itp.

Trudno	mówić	także	o	tym,	że	w	opisanej	przez	Państwa	sytuacji	niedzielne	spotkanie	
nie	zostało	w	pełni	zaakceptowane	przez	pracodawcę,	skoro	zgodził	się	na	pokrycie	kosz-
tów	z	nim	związanych.	Akceptując	fakturę	opisaną	jako	spotkanie	z	kontrahentem,	praco-
dawca	bezpośrednio	potwierdził,	że	pracownik	świadczył	pracę.	W	razie	sporu	ten	doku-
ment	może	być	uznany	za	dowód	potwierdzający	fakt	świadczenia	przez	pracownika	pracy	
w	niedzielę.

Kierownicy	wyodrębnionych	komórek	organizacyjnych	wykonują,	w	razie	konieczno-
ści,	pracę	poza	normalnymi	godzinami	pracy	bez	prawa	do	wynagrodzenia	oraz	dodatku	
z	 tytułu	pracy	w	godzinach	nadliczbowych	 (art.	 1514	§	1	k.p.).	 Jednak	dotyczy	 to	 tylko	
„zwykłych”	dni	pracy.	Kierownikom	wyodrębnionych	komórek	organizacyjnych	za	pracę	
w	 godzinach	 nadliczbowych	 przypadających	 w	 niedzielę	 i	 święto	 przysługuje	 prawo	 do	
wynagrodzenia	oraz	dodatku	z	tytułu	pracy	w	godzinach	nadliczbowych,	jeżeli	w	zamian	
za	pracę	w	takim	dniu	nie	otrzymali	innego	dnia	wolnego	od	pracy	(art.	1514	§	2	k.p.).

Należy	również	zwrócić	uwagę	na	szczególne	zasady	rekompensaty	pracy	wykonywanej	
w	niedziele.	Za	pracę	w	niedzielę	przede	wszystkim	powinien	zostać	udzielony	dzień	wolny	
od	pracy,	niezależnie	od	długości	przepracowanego	czasu	(czyli	także	dzień	wolny	za	godzi-
nę	pracy).	Ta	podstawowa	forma	rekompensaty	opiera	się	na	konieczności	zachowania	zasady	
przeciętnie	 5-dniowego	 tygodnia	 pracy	 w	 okresie	 rozliczeniowym.	 Jakakolwiek	 praca	
w	dniach	wolnych,	bez	zmniejszenia	liczby	faktycznych	dni	pracy,	prowadzi	do	naruszenia	tej	
zasady,	tj.	przekroczenia	5-dniowej	średniej	tygodniowej.

Dopiero	gdy	wykorzystanie	dnia	wolnego	do	końca	okresu	rozliczeniowego	jest	niemoż-
liwe,	za	pracę	w	niedzielę	jest	wypłacane	wynagrodzenie	wraz	ze	100%	dodatkiem.	W	tym	
przypadku	rekompensowana	jest	już	jednak	faktyczna	liczba	przepracowanych	godzin.

Przykład
Pracownik wyjechał w podróż służbową w niedzielę o godz. 17.00. Pracuje on od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. W czasie podróży służbowej w niedzielę przygotowywał 
raport na spotkanie z klientem, które miał wyznaczone na godz. 9.00 w poniedziałek. Pracownik 
poświęcił na przygotowanie raportu 1 godz. i 40 minut. Ten czas wliczamy do jego czasu pracy. 
Ponieważ wykonywał pracę w niedzielę, ma prawo za taką pracę, oprócz normalnego wynagro-
dzenia, do odbioru dnia wolnego. Jeżeli pracodawca nie udzieli mu dnia wolnego, to powinien 
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wypłacić pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% wyna-
grodzenia za pracę w niedzielę.

Podstawa Prawna
■f art. 128, art. 1514, art. 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066).

mAreK rotKiewicz
ekspert z zakresu prawa pracy 

�Jak�potraktować�nieobecność�w�pracy�w�dniu�będącym�
świętem�w�kraju,�do�którego�pracownik�został�wysłany�
w�delegację

Pracownik pojechał w kilkutygodniową delegację zagraniczną. W jej trakcie przypadało święto 
w państwie, do którego wyjechał. Ten dzień nie jest jednak dniem wolnym w Polsce. Pracownik 
miał wolne, gdyż firma, w której wykonywał zadania służbowe, była zamknięta. Jak zakwalifiko-
wać ten dzień – jako urlop wypoczynkowy czy usprawiedliwioną nieobecność, za którą pracow-
nik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia?

Ten	 dzień	 powinni	 Państwo	 potraktować	 jako	 usprawiedliwioną	 nieobecność	 w	 pracy,	 ale	
płatną.	W	stosunku	do	pracownika,	który	jest	w	zagranicznej	podróży	służbowej,	zastosowa-
nie	mają	przepisy	dotyczące	polskich	dni	świątecznych.	Urlopu	wypoczynkowego	mogliby	
Państwo	udzielić	tylko	na	wyraźny	wniosek	pracownika.

Pracownik	w	zagranicznej	podróży	służbowej	nadal	podlega	przepisom	polskiego	prawa	
pracy.	Dotyczy	to	również	regulacji	odnoszących	się	do	świąt	będących	dniami	wolnymi	od	
pracy	i	obliczania	wymiaru	czasu	pracy	w	okresach	rozliczeniowych,	w	których	takie	święta	
występują.	 Dni	 wolnych	 od	 pracy	 należy	 udzielać	 pracownikom	 wówczas,	 gdy	 przypada	
święto	wskazane	w	ustawie	o	dniach	wolnych	od	pracy.

Święta	wolne	od	pracy	na	podstawie	polskich	przepisów
■■ 1	stycznia	–	Nowy	Rok,
■■ 6	stycznia	–	święto	Trzech	Króli,
■■ pierwszy	dzień	Wielkiej	Nocy,
■■ drugi	dzień	Wielkiej	Nocy,
■■ 1	maja	–	święto	państwowe,
■■ 3	maja	–	święto	narodowe	Trzeciego	Maja,
■■ pierwszy	dzień	Zielonych	Świątek,
■■ dzień	Bożego	Ciała,
■■ 15	sierpnia	–	Wniebowzięcie	Najświętszej	Maryi	Panny,
■■ 1	listopada	–	Wszystkich	Świętych,
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■■ 11	listopada	–	narodowe	Święto	Niepodległości,
■■ 25	grudnia	–	pierwszy	dzień	Bożego	Narodzenia,
■■ 26	grudnia	–	drugi	dzień	Bożego	Narodzenia.

W	wielu	jednak	przypadkach	świadczenie	pracy	w	dniu	świątecznym	(wolnym)	w	kraju,	
w	którym	pracownik	realizuje	zadanie	służbowe	podczas	delegacji,	jest	niemożliwe.	Jest	to	
związane	z	całkowitym	niefunkcjonowaniem	firmy	kontrahenta,	dniem	wolnym	dla	zatrud-
nionych	u	niego	osób,	z	którymi	pracownik	musi	współpracować	przy	wykonywaniu	zadania,	
a	 także	z	 innymi	utrudnieniami.	Taka	 sytuacja	nie	może	 jednak	zostać	potraktowana	 jako	
równoznaczna	ze	skorzystaniem	z	urlopu	wypoczynkowego.	Urlopu	można	bowiem	udzielić	
w	trakcie	delegacji	tylko	na	wyraźny	wniosek	pracownika.	Wówczas	za	czas	wykorzystywa-
nia	urlopu	pracownikom	nie	przysługują	świadczenia	delegacyjne,	np.	dieta,	zwrot	kosztów	
noclegu.

   pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego podczas 
podróży służbowej za czas urlopu nie przysługują świadczenia z tytułu 
delegacji.

Dzień	nieprzepracowany	w	związku	ze	świętem	występującym	w	kraju	podróży	służbo-
wej	jest	dniem	usprawiedliwionej	nieobecności	w	pracy.	Nie	można	jednak	skorzystać	w	tej	
sytuacji	z	zasady	wynikającej	z	art.	80	k.p.,	zgodnie	z	którą	wynagrodzenie	przysługuje	za	
wykonaną	pracę,	a	za	czas	niewykonywania	pracy	pracownik	zachowuje	prawo	do	wynagro-
dzenia	 tylko	wówczas,	gdy	przepisy	prawa	pracy	 tak	 stanowią.	Nieświadczenie	pracy	 jest	
bowiem	w	takim	przypadku	powiązane	z	określoną	sytuacją,	w	której	pracownik	znalazł	się	
na	wyraźne	polecenie	pracodawcy.	Jeżeli	pracodawca	nie	jest	w	stanie	zapewnić	mu	pracy	
w	tym	dniu,	to	i	tak	powinien	wypłacić	wynagrodzenie	za	czas,	jaki	pracownik	wypracował-
by	pracując	w	pełnym,	wynikającym	z	umowy	o	pracę	wymiarze	czasu	pracy.

Tego	rodzaju	sytuacje	można	jednak	starać	się	niekiedy	zminimalizować,	odpowiednio	
układając	harmonogramy	czasu	pracy.	Jeżeli	praca	świadczona	przez	pracownika	może	być	
wykonywana	w	niedziele	 i	 święta,	 to	możliwe	 jest	ułożenie	 takiego	rozkładu	czasu	pracy,	
w	którym	pracownik	świadczyłby	pracę	w	dniu	będącym	polskim	świętem	(przy	czym	może	
ją	wykonywać	w	tym	dniu	zarówno	w	Polsce,	jak	i	podczas	zagranicznej	podróży),	a	za	tę	
pracę	dzień	wolny	zostanie	wyznaczony	w	dniu	będącym	świętem	„zagranicznym”.	Takie	
wyznaczenie	dnia	wolnego	powinno	jednak	nastąpić	w	ramach	tego	samego	okresu	rozlicze-
niowego	czasu	pracy.

Przykład
Pracownik zostanie wysłany w podróż służbową do Szkocji. Jest on zatrudniony w firmie hotelar-
skiej, może więc pracować w niedziele i święta. Pracownik rozpocznie podróż 29 grudnia 2015 r., 
a zakończy 8 stycznia 2016 r. Pracodawca zaplanował mu pracę w delegacji w święto 6 stycz-
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nia 2016 r. (ten dzień jest w Szkocji dniem pracy), a w zamian za to wyznaczył wolne 4 stycznia 
2016 r. (ten dzień jest w Szkocji dniem wolnym od pracy).
Pracownik pracuje w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, który odpowiada poszczególnym 
miesiącom kalendarzowym. Jego rozkład na styczeń 2016 r. wygląda następująco:

styczeń 2016 r.

Pon  4 (wolne) 11 (8 godz.) 18 (8 godz.) 25 (8 godz.)

wt  5 (8 godz.) 12 (8 godz.) 19 (8 godz.) 26 (8 godz.)

Śr  6 (8 godz.) 13 (8 godz.) 20 (8 godz.) 27 (8 godz.)

Czw 7 (8 godz.) 14 (8 godz.) 21 (8 godz.) 28 (8 godz.)

Pt 1(wolne) 8 (8 godz.) 15 (8 godz.) 22 (8 godz.) 29 (8 godz.)

sob 2 (wolne) 9 (wolne) 16 (wolne) 23 (wolne) 30 (wolne)

nd 3 (wolne) 10 (wolne) 17 (wolne) 24 (wolne) 31 (wolne)

Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe, ponieważ pracownik przepracuje w styczniu 
2016 r. właściwą liczbę godzin, tj. 152 godziny, oraz za pracę w święto Trzech Króli (6 stycznia) 
odbierze dzień wolny w poniedziałek 4 stycznia. Święto 1 stycznia jest dniem wolnym zarówno 
w Polsce, jak i w Szkocji.

Podstawa Prawna
■f art. 775, art. 80, art. 130, art. 15110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1066),

■f art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

mAreK rotKiewicz
ekspert z zakresu prawa pracy

�Czy�pracowników�tymczasowych�i�ochrony�można�
zatrudniać�w�placówkach�handlowych�w�święta

Prowadzimy sieć całodobowych sklepów spożywczych. Często korzystamy z pracy pracowni-
ków tymczasowych. Czy możemy ich zatrudniać w naszych sklepach w święta? Czy zakaz pra-
cy w handlu w święta dotyczy pracowników ochrony?

Zakaz	pracy	w	placówkach	handlowych	w	dni	 świąteczne	dotyczy	zarówno	pracowników	
tymczasowych,	jak	i	pracowników	ochrony.

W	święta	obowiązuje	zakaz	pracy	pracowników	w	placówkach	handlowych	 (art.	1519a	
§	1	k.p.).	Oznacza	to,	że	wszystkie	osoby	zatrudnione	w	handlu	na	podstawie	stosunku	pracy	
nie	mogą	wykonywać	pracy	w	święta.	Zakaz	ten	dotyczy	również	pracowników	tymczaso-
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wych.	Osoby	te	są	bowiem	zatrudniane	na	podstawie	umów	o	pracę,	które	zawierają	z	agencją	
pracy	tymczasowej.	Nie	ma	w	tym	przypadku	znaczenia,	że	pracownicy	tymczasowi	są	za-
trudniani	przez	agencje	pracy	tymczasowej,	które	nie	prowadzą	działalności	o	profilu	handlo-
wym.	Zakaz	handlu	w	święta	dotyczy	bowiem	zakazu	wykonywania	pracy	w	placówce	han-
dlowej	nawet	wówczas,	gdy	pracownik	nie	jest	pracownikiem	firmy,	która	prowadzi	placówkę	
o	profilu	handlowym.	Przyjęcie	odmiennego	stanowiska	powodowałoby,	że	osoby	zarządza-
jące	placówkami	handlowymi	„wypożyczałyby”	pracowników	do	pracy	w	święta	z	 innych	
firm,	które	nie	prowadzą	placówek	handlowych.

Przykład
Pracodawca prowadzi sklep spożywczy. Aby sklep mógł funkcjonować w święto 15 sierpnia, 
pracodawca zawarł porozumienie z firmą, z którą współpracuje, o zatrudnieniu w sierpniu 
2015 r. pracownika tej firmy na umowę na czas określony. Pracownik wyraził zgodę na skorzy-
stanie w tym czasie z urlopu bezpłatnego u swojego dotychczasowego pracodawcy. Macierzy-
sta firma pracownika nie prowadzi działalności o profilu handlowym. Jednak takie działanie 
pracodawcy nie uprawnia go do polecenia wykonywania pracy w święta przez pracownika „wy-
pożyczonego” z firmy, która nie prowadzi działalności handlowej.

Zakaz	pracy	w	handlu	w	święta	obejmuje	również	pracowników	ochrony.	Przepisy	okre-
ślają	bowiem,	że	w	placówkach	handlowych	w	święta	nie	można	zatrudnić	pracowników,	
czyli	wszystkich	osób	zatrudnionych	na	podstawie	umowy	o	pracę,	powołania,	mianowania,	
wyboru	i	spółdzielczej	umowy	o	pracę.	Potwierdza	to	Okręgowy	Inspektorat	Pracy	w	Kiel-
cach	na	swojej	stronie	internetowej	www.kielce.pip.gov.pl	w	stanowisku	z	31	października	
2014	r.,	uznając,	że	„zakaz	pracy	w	święta	w	placówkach	handlowych	dotyczy	wszystkich	
pracowników	zatrudnionych	w	tych	placówkach,	bez	względu	na	rodzaj	pracy”.	Część	eks-
pertów	prawa	pracy	nie	zgadza	się	z	tym	poglądem	i	uważa,	że	ochroniarze	mogą	pracować	
w	święta.	W	tym	przypadku	należy	jednak	kierować	się	opinią	PIP,	która	jest	organem	kon-
trolnym	w	zakresie	prawa	pracy.

W	placówkach	handlowych	w	święta	mogą	pracować	jedynie	osoby	niezatrudnione	na	pod-
stawie	stosunku	pracy,	pod	warunkiem	że	ich	zatrudnienie	nie	spełnia	wymagań	właściwych	
dla	umowy	o	pracę.	Zatem	w	dni	świąteczne	w	handlu	mogą	pracować	właściciele	sklepów,	
członkowie	ich	rodzin	czy	osoby	wykonujące	pracę	na	podstawie	umów	cywilnoprawnych.

W	handlu	zakaz	pracy	w	święta	dotyczy	jedynie	świąt	uznanych	za	ustawowo	wolne	od	
pracy.	Do	takich	świąt	zaliczamy:

■■ 1	stycznia	–	Nowy	Rok,
■■ 6	stycznia	–	święto	Trzech	Króli,
■■ pierwszy	dzień	Wielkiej	Nocy,
■■ drugi	dzień	Wielkiej	Nocy,
■■ 1	maja	–	święto	państwowe,
■■ 3	maja	–	święto	narodowe	Trzeciego	Maja,
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■■ pierwszy	dzień	Zielonych	Świątek,
■■ dzień	Bożego	Ciała,
■■ 15	sierpnia	–	Wniebowzięcie	Najświętszej	Maryi	Panny,
■■ 1	listopada	–	Wszystkich	Świętych,
■■ 11	listopada	–	narodowe	Święto	Niepodległości,
■■ 25	grudnia	–	pierwszy	dzień	Bożego	Narodzenia,
■■ 26	grudnia	–	drugi	dzień	Bożego	Narodzenia.

Przepisy	nie	określają,	jakie	placówki	należy	uznać	za	handlowe.	Dlatego	placówkę	handlo-
wą	należy	rozumieć	potocznie,	tj.	jako	instytucję,	której	działalność	polega	na	kupnie,	sprzeda-
ży	lub	wymianie	towarów	i	usług.	Placówkami	handlowymi	są	zatem	np.:	sklepy,	stoiska,	hur-
townie,	 magazyny,	 domy	 towarowe,	 składnice.	 Zdaniem	 Państwowej	 Inspekcji	 Pracy,	 za	
placówki	handlowe	nie	można	uznać	stacji	benzynowych,	aptek,	kwiaciarni	oraz	cukierni.

Podstawa Prawna
■f art. 130 § 2, art. 1519, art. 1519a, art. 15110, art. 1741 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; 
ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066),

■f art. 7 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 221, poz. 1737),

■f art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

mAreK SKAłKowSKi
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

�W�jakiej�wysokości�dodatek�za�pracę�w�porze�nocnej�
przysługuje�pracownikom�objętym�okresem�rozliczeniowym�
dłuższym�niż�1-miesięczny

Dodatek nocny przysługujący pracownikom zatrudnionym w naszej firmie wypłacamy w wyso-
kości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Część pra-
cowników jest objęta 1-miesięcznym, a część 3-miesięcznym okresem rozliczeniowym. Czy 
ustalając wysokość dodatku nocnego dla danego pracownika, powinniśmy odnosić się do obo-
wiązującego tę osobę nominalnego czasu pracy, bez względu na długość okresu rozliczeniowe-
go, jakim jest objęta?

Ustalając	wysokość	dodatku	nocnego	powinni	Państwo	brać	pod	uwagę	nominalny	czas	pracy	
obowiązujący	w	danym	miesiącu.	Dodatek	należy	zatem	ustalić	w	tej	samej	wysokości	zarówno	
dla	pracownika	objętego	1-,	jak	i	3-miesięcznym	okresem	rozliczeniowym	czasu	pracy.

Niezależnie	od	długości	okresu	rozliczeniowego,	a	tym	samym	od	liczby	godzin,	 jakie	
pracownik	 jest	 zobowiązany	przepracować	w	poszczególnych	miesiącach	w	dłuższym	niż	
1-miesięczny	okresie	rozliczeniowym,	w	każdym	przypadku	kwota	dodatku	nocnego	za	jed-
ną	godzinę	w	poszczególnych	miesiącach	jest	taka	sama	dla	wszystkich	pracowników.

Sformułowanie	„liczba	godzin	pracy	przypadających	do	przepracowania	w	danym	mie-
siącu”,	które	jest	zawarte	w	§	4b	rozporządzenia	w	sprawie	sposobu	ustalania	wynagrodze-
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nia...,	na	podstawie	którego	obliczamy	dodatek	nocny,	oznacza	liczbę	godzin,	do	przepraco-
wania	których	pracownik	jest	zobowiązany	zgodnie	z	wymiarem	czasu	pracy	w	tym	miesiącu	
(a	nie	liczbę	godzin	do	przepracowania	w	tym	miesiącu	zgodnie	z	rozkładem	czasu	pracy	
pracownika).	 Oznacza	 to,	 że	 niezależnie	 od	 faktycznej	 długości	 okresu	 rozliczeniowego	
(np.	1-	czy	3-miesięczny)	w	celu	wyliczenia	dodatku	nocnego	za	liczbę	godzin	przypadają-
cych	do	przepracowania	w	danym	miesiącu	należy	przyjąć	miesięczny	wymiar	czasu	pracy,	
obliczony	zgodnie	z	art.	130	k.p.

Potwierdził	to	Główny	Inspektorat	Pracy	w	piśmie	z	23	stycznia	2008	r.,	w	którym	uznał,	
że	zgodnie z § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w spra-
wie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wy-
nagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 
ze zm.), ustalając dodatkowe wynagrodzenie przysługujące na podstawie art. 1518 § 1 Kodek-
su pracy (tj. dodatek za pracę w porze nocnej), za godzinę pracy w porze nocnej minimalne 
wynagrodzenie za pracę przewidziane w tym przepisie dzieli się przez liczbę godzin pracy 
przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Departament Prawny wskazuje, że 
przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, przez którą 
w celu obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej należy podzielić minimalne wynagrodze-
nie za pracę, należy rozumieć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgod-
nie z zasadami wskazanymi w art. 130 Kodeksu pracy.

Odnosząc	się	zatem	do	wymiaru	czasu	pracy	ustalonego	dla	poszczególnych	miesięcy,	
wysokość	dodatku	nocnego	za	jedną	godzinę	dla	pracownika	pracującego	w	3-miesięcznym	
okresie	rozliczeniowym,	dla	którego	czas	pracy	w	poszczególnych	miesiącach	kształtuje	się	
inaczej	niż	w	okresie	1-miesięcznym,	powinna	być	ustalana	tak	jak	w	przypadku	pracownika	
pracującego	w	1-miesięcznym	okresie	rozliczeniowym	czasu	pracy.

   Wysokość dodatku nocnego za jedną godzinę dla pracownika 
pracującego w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, dla którego czas 
pracy w poszczególnych miesiącach kształtuje się inaczej niż w okresie 
1-miesięcznym, powinna być ustalana tak jak w przypadku pracownika 
pracującego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym czasu pracy.

Pracownikowi	wykonującemu	pracę	w	porze	nocnej	przysługuje	dodatek	do	wynagrodze-
nia	za	każdą	godzinę	takiej	pracy	w	wysokości	20%	stawki	godzinowej,	wynikającej	z	mini-
malnego	wynagrodzenia	za	pracę	(art.	1518	§	1	k.p.).	Wewnątrzzakładowe	przepisy	prawa	
pracy	mogą	przewidywać	korzystniejsze	zasady	wypłaty	dodatku	nocnego	niż	wynikające	
z	Kodeksu	pracy.	Jeżeli	u	danego	pracodawcy	w	zakresie	wypłacania	dodatku	za	pracę	w	po-
rze	nocnej	zastosowanie	mają	przepisy	Kodeksu	pracy,	to	na	podstawie	§	4b	rozporządzenia	
o	wynagrodzeniach,	przy	ustalaniu	dodatkowego	wynagrodzenia	przysługującego	na	podsta-
wie	art.	1518	§	1	k.p.,	za	godzinę	pracy	w	porze	nocnej	minimalne	wynagrodzenie	za	pracę	
przewidziane	w	tym	przepisie	dzieli	się	przez	liczbę	godzin	pracy	przypadających	do	prze-
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pracowania	w	danym	miesiącu.	Oznacza	to,	że	w	celu	obliczenia	dodatku	za	jedną	godzinę	
pracy	w	porze	nocnej,	kwotę	aktualnie	obowiązującego	minimalnego	wynagrodzenia	należy	
podzielić	przez	liczbę	godzin	do	przepracowania	w	danym	miesiącu,	a	uzyskany	wynik	po-
mnożyć	przez	20%.

Wysokość dodatku nocnego w 2015 r.
Miesiąc Kwota dodatku za 1 godz. wzór obliczenia 

styczeń 2,19 zł (1750 zł : 160 godzin) x 20%

luty 2,19 zł (1750 zł : 160 godzin) x 20%

marzec 1,99 zł (1750 zł : 176 godzin) x 20%

kwiecień 2,08 zł (1750 zł : 168 godzin) x 20%

maj 2,19 zł (1750 zł : 160 godzin) x 20%

czerwiec 2,08 zł (1750 zł : 168 godzin) x 20%

lipiec 1,90 zł (1750 zł : 184 godzin) x 20%

sierpień 2,19 zł (1750 zł : 160 godzin) x 20%

wrzesień 1,99 zł (1750 zł : 176 godzin) x 20%

październik 1,99 zł (1750 zł : 176 godzin) x 20%

listopad 2,19 zł (1750 zł : 160 godzin) x 20%

grudzień 2,08 zł (1750 zł : 168 godzin) x 20%

Podstawa Prawna
■f art. 130, art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1066),

■f § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie 
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównaw-
czych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. 
z 2003 r., Nr. 230, poz. 2292).

AlDonA SAlAmon
ekspert w zakresie wynagrodzeń, wykładowca 

�Czy�pracownik�niepełnosprawny�może�jechać�w�delegację�
nocą

Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymał polecenie wyjazdu w dele-
gację. Jako środek transportu wskazano pociąg odjeżdżający o godz. 5.00. Pora nocna w na-
szym zakładzie pracy trwa do godz. 6.00. Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu 
pracy w godzinach od 8.00 do 15.00 (ma zaświadczenie o konieczności stosowania obniżo-
nych norm czasu pracy). Czy takie polecenie stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy pra-
cowników niepełnosprawnych?
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Nie.	Państwa	pracownik	ze	względu	na	niepełnosprawność	nie	może	pracować	w	porze	noc-
nej	oraz	w	godzinach	nadliczbowych.	Jednak	sam	przejazd	w	podróży	służbowej	przypadają-
cy	poza	godzinami	pracy	nie	jest	zaliczany	do	czasu	pracy.	Z	tego	względu	w	tym	przypadku	
nie	dojdzie	do	naruszenia	zakazu	pracy	w	godzinach	nadliczbowych	ani	w	porze	nocnej.

Pracowników	 niepełnosprawnych	 nie	 można	 zatrudniać	 w	 godzinach	 nadliczbowych	
i	w	porze	nocnej	(art.	15	ust.	3	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej...).	Ogranicze-
nia	 te	 dotyczą	 wszystkich	 osób	 niepełnosprawnych,	 niezależnie	 od	 orzeczonego	 stopnia	
niepełnosprawności.

Przez	porę	nocną	należy	rozumieć	8	godzin	między	godz.	21.00	a	7.00.	O	tym,	które	kon-
kretnie	8	godzin	stanowi	w	firmie	porę	nocną,	pracodawca	powinien	ustalić	w	przepisach	
wewnątrzzakładowych,	np.	w	regulaminie	pracy	(art.	1041	pkt	4	k.p.).

Zakaz	zatrudniania	w	porze	nocnej	i	w	godzinach	nadliczbowych	pracowników	niepełno-
sprawnych	oznacza	niezgodność	z	prawem	sytuacji,	w	których	czas	pracy	niepełnosprawnego	
przypada	na	porę	nocną	lub	zlecane	jest	mu	wykonywanie	czynności	–	podlegających	zali-
czeniu	do	czasu	pracy	–	ponad	obowiązujące	daną	osobę	normy	czasu	pracy	lub	poza	stałym	
rozkładem	czasu	pracy,	jakim	jest	objęta.

   pracowników niepełnosprawnych, bez względu na ich stopień 
niepełnosprawności, nie można zatrudniać w porze nocnej 
i w godzinach nadliczbowych.

Czas	trwania	podróży	służbowej	przypadający	poza	rozkładem	czasu	pracy	obowiązują-
cym	pracownika	nie	podlega	wliczeniu	do	jego	czasu	pracy,	jeżeli	w	tym	okresie	pracownik	
nie	świadczył	pracy.	Takie	stanowisko	w	tym	zakresie	utrwaliło	się	w	orzecznictwie	sądo-
wym.	Przykładowo,	w	wyroku	z	23	czerwca	2005	r.	(II	PK	265/04,	OSNP	2006/5–6/76)	Sąd	
Najwyższy	wskazał,	że:	(...) czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracow-
niczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dys-
pozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.), lecz 
w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu 
do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza 
rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia donio-
słość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku (...).

Zatem	jeżeli	pracownik	nie	świadczy	pracy	podczas	przejazdu	w	czasie	podróży	służbo-
wej	(a	tak	by	było,	gdyby	np.	został	zobowiązany	do	przygotowania	dokumentacji	na	spotka-
nie	handlowe),	to	przejazd	poza	godzinami	pracy	nie	jest	wliczany	do	czasu	pracy.	Jeśli	nawet	
zaczyna	się	w	porze	nocnej,	nie	będzie	stanowił	naruszenia	przepisów	dotyczących	pracow-
ników	niepełnosprawnych.	Tak	samo	 rozpoczęcie	 jazdy	w	podróży	służbowej	przed	godz.	
8.00	nie	będzie	w	przypadku	Państwa	pracownika	pracą	nadliczbową	oraz	nie	będzie	naru-
szało	doby	pracowniczej.	Państwa	pracownik	pracuje	bowiem	w	godzinach	od	8.00	do	15.00.	
Jeżeli	rozpocznie	pracę	przed	godz.	8.00,	to	jest	ona	zaliczana	do	poprzedniej	doby	pracow-
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niczej	 rozpoczętej	 o	godz.	 8.00	poprzedniego	dnia.	Dojdzie	wówczas	do	naruszenia	doby	
pracowniczej	i	 jednocześnie	pracy	w	godzinach	nadliczbowych.	Jednak	w	przypadku,	gdy	
Państwa	pracownik	nie	podejmie	pracy	do	godz.	8.00,	lecz	będzie	podróżował,	to	nie	dojdzie	
do	naruszenia	przepisów	o	czasie	pracy.

Zatrudnienie	 w	 nadgodzinach	 i	 w	 porze	 nocnej	 pracowników	 niepełnosprawnych	 jest	
możliwe	tylko:

■■ w	stosunku	do	osób	zatrudnionych	przy	pilnowaniu	oraz
■■ gdy	na	wniosek	osoby	niepełnosprawnej	lekarz	przeprowadzający	badania	profilaktycz-

ne	pracowników	lub	w	razie	jego	braku	lekarz	sprawujący	opiekę	nad	tą	osobą	wyrazi	na	
to	zgodę.
Nie	ma	natomiast	zakazu	delegowania	pracowników	niepełnosprawnych	w	podróż	służ-

bową,	 mimo	 wprowadzenia	 znacznych	 odrębności	 dotyczących	 czasu	 pracy	 dla	 tej	 grupy	
osób.	Pracownik	niepełnosprawny	może	jedynie	wyjątkowo	odmówić	wyjazdu	służbowego	
tylko	wówczas,	gdy	jego	schorzenie	znacznie	utrudnia	mu	swobodne	poruszanie	się.	W	po-
zostałych	przypadkach	jest	zobowiązany	wykonać	polecenie	pracodawcy	wyjazdu	w	delega-
cję	służbową.

Podstawa Prawna
■f art. 15 ust. 3, art. 16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 493),

■f art. 1041 pkt 4, art. 128, art. 1517 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1066).

mAreK rotKiewicz
ekspert z zakresu prawa pracy

�Czy�pracodawca�może�ustalić�jeden�ryczałt�za�pracę�
w�godzinach�nadliczbowych,�nocnych�i�za�czas�dyżuru

Czy kierowcy transportu międzynarodowego, który wykonuje pracę stale poza zakładem pracy, 
można ustalić w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze w określonej wysokości i dodatki 
w formie ryczałtu miesięcznego w stałej wysokości: za pracę w godzinach nadliczbowych, za 
pracę w porze nocnej i za dyżury? Czy ryczałt za wszystkie te dodatki do wynagrodzenia może-
my określić w jednej kwocie, nie rozbijając jej na poszczególne składniki? Czy w umowie o pracę 
możemy zamieścić zapis „ryczałt jest zmniejszany proporcjonalnie za dni nieobecności pracow-
nika w pracy”?

Mogą	Państwo	ustalić	kierowcy	zatrudnionemu	w	 transporcie	drogowym	wynagrodzenie	za	
pracę	w	godzinach	nadliczbowych	oraz	nocnych	w	formie	jednego	miesięcznego	ryczałtu	za-
wierającego	te	składniki.	Nie	można	natomiast	ustalić	ryczałtowo	wynagrodzenia	za	dyżury	
tego	pracownika.	W	umowie	o	pracę	można	zawrzeć	zapis	o	proporcjonalnym	zmniejszeniu	
składników	wynagrodzenia	objętych	ryczałtem	z	powodu	nieobecności	pracownika	w	pracy.
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Wynagrodzenie	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	i	w	porze	nocnej	można	zastąpić	
odpowiednio	ustalonym	ryczałtem	w	sytuacji,	gdy	pracownik	stale	wykonuje	pracę	poza	za-
kładem	pracy.	W	takim	bowiem	przypadku	pracodawca	nie	ma	możliwości	kontrolowania	
rzeczywistej	liczby	godzin	takiej	pracy.

Należy	pamiętać,	że	ustalając	wysokość	ryczałtów	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	
i	 nocnych,	 trzeba	 przyjąć	 pewną	 hipotetyczną	 liczbę	 godzin	 pracy	 nadliczbowej	 i	 nocnej.	
W	związku	z	tym,	że	ta	liczba	może	wahać	się	w	poszczególnych	miesiącach,	pracodawca	
może	przyjąć	dane	za	okres	poprzedzający	wprowadzenie	ryczałtu.	Na	tej	podstawie	można	
już	ustalić	prawdopodobną,	przeciętną	miesięczną	liczbę	takich	godzin.	Tak	ustalony	ryczałt	
pracodawca	ma	obowiązek	wykazywać	na	liście	płac	jako	wyodrębniony	składnik	wynagro-
dzenia	pracownika.

   ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych należy 
wykazywać na liście płac jako wyodrębniony składnik wynagrodzenia 
pracownika.

Wprowadzenie	ryczałtu	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	i	nocnych	jest	jednak	ryzykiem	
pracodawcy,	gdyż	pracownik	może	nie	przepracować	zaplanowanej	liczby	nadgodzin	i/lub	go-
dzin	nocnych,	które	stanowiły	podstawę	do	ustalenia	kwoty	ryczałtu.	Wówczas	pracownik	będzie	
miał	prawo	do	tego	składnika	w	pełnej	wysokości	również	za	te	miesiące,	w	których	wykonywał	
pracę	w	mniejszym	wymiarze	godzin	nadliczbowych	i	nocnych	niż	wynikający	z	ryczałtu.

Jednak	wprowadzając	taki	ryczałt,	pracodawca	może	zmniejszyć	jego	wysokość	w	przy-
padku	 nieobecności	 pracownika	 w	 pracy,	 jeśli	 dokona	 odpowiednich	 zapisów	 w	 układzie	
zbiorowym,	regulaminie	pracy	lub	w	umowie	o	pracę.	W	omawianym	przypadku	w	umowie	
o	pracę	strony	powinny	zawrzeć	stosowne	postanowienie	w	tym	zakresie	i	wskazać,	czy	ob-
niżenie	wysokości	ryczałtu	będzie	dotyczyło	każdej	nieobecności	pracownika	w	pracy	czy	
np.	tylko	nieusprawiedliwionej.

Przykład
Pracownikowi przysługuje ryczałt pieniężny za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych w wy-
sokości 600 zł miesięcznie. W umowie o pracę zapisano, że ryczałt podlega obniżeniu za każdy 
roboczy dzień nieobecności pracownika w pracy (zarówno nieusprawiedliwionej, jak i usprawie-
dliwionej, w tym za dni urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i choroby). Pracownik wy-
konuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin. W okresie od 3 do 12 sierpnia 2015 r. prze-
bywał na zwolnieniu lekarskim. Będzie mu zatem przysługiwał ryczałt w kwocie proporcjonalnej 
do okresu wykonywania pracy w tym miesiącu według poniższych obliczeń:
■ 600 zł : 160 godz. = 3,75 zł/godz.,
■ 3,75 zł × 64 godz. (8 dni roboczych od 3 do 12 sierpnia) = 240 zł,
■ 600 zł – 240 zł = 360 zł. (należny ryczałt za godziny nadliczbowe i nocne).



  nr 16/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 81

Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach

W	sytuacji	gdy	pracownik	wykonywał	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	i	nocnych	w	wy-
miarze	znacznie	przekraczającym	wartości	przyjęte	do	ustalenia	ryczałtu,	przysługuje	mu	rosz-
czenie	o	wynagrodzenie	za	pracę	w	tych	dodatkowych	godzinach.	Jednak	z	takim	roszczeniem	
pracownik	może	wystąpić	w	przypadku	powtarzającego	się	wykonywania	przez	niego	pracy	
ponad	liczbę	godzin	objętą	ryczałtem	i	w	wymiarze	znacznie	przewyższającym	tę	liczbę	go-
dzin.	Niewielkie	wahania	liczby	godzin	nadliczbowych	lub	nocnych	w	stosunku	do	przyjętego	
ryczałtu	nie	dają	podstaw	do	takiego	roszczenia.	W	przypadku	wystąpienia	pracownika	z	takim	
roszczeniem	 do	 sądu	 całość	 ciężaru	 udowodnienia	 pracy	 ponad	 określony	 umownie	 ryczałt	
spoczywa	na	pracowniku.	W	odniesieniu	do	obowiązku	ewidencjonowania	czasu	pracy	pra-
cowników	wynagradzanych	ryczałtem	pracodawca	nie	prowadzi	ewidencji	godzin	ich	pracy,	ale	
musi	pamiętać	o	prowadzeniu	ewidencji	czasu	pracy	w	pozostałym	zakresie.

   pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy 
pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub 
za pracę w porze nocnej, ale musi prowadzić ewidencję czasu pracy 
w pozostałym zakresie.

Ustawodawca	nie	dopuścił	możliwości	ustalenia	ryczałtowego	wynagrodzenia	za	dyżur.	Po-
nadto	wskazał	 jako	zasadę	udzielanie	pracownikowi	 za	 czas	pełnienia	dyżuru	 (z	wyjątkiem	
dyżuru	domowego)	czasu	wolnego	od	pracy,	a	dopiero	w	przypadku	braku	takiej	możliwości	
wypłatę	odpowiedniego	wynagrodzenia.	Brak	przepisów	uprawniających	pracodawcę	do	wpro-
wadzania	ryczałtu	za	dyżur	oznacza,	że	godziny	te	muszą	być	ewidencjonowane	i	rozliczane	
w	każdym	okresie	rozliczeniowym	czasu	pracy.	Przepisy	regulujące	czas	pracy	kierowców	rów-
nież	nie	przewidują	możliwości	zastąpienia	ryczałtem	wynagrodzenia	za	dyżury.	Bez	względu	
na	to,	czy	mamy	do	czynienia	z	dyżurem	związanym	z	gotowością	kierowcy	do	pracy	czy	wy-
nikającym	z	obowiązkowych	przerw	na	odpoczynek,	każdorazowo	pracownikowi	należy	wy-
płacić	odpowiednie	wynagrodzenie	wynikające	ze	stawki	jego	osobistego	zaszeregowania.

   pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania godzin dyżuru 
pełnionego przez pracownika.

Podstawa Prawna
■f art. 149, art. 151 § 1, art. 1511 § 1, § 4, art. 1515, art. 1518 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066),

■f § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 
Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r., Nr 115, poz. 971),

■f art. 9 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155; ost. zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 567).

AleKSAnDer P. KuźniAr
specjalista w zakresie prawa pracy
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W następnym numerze Serwisu PP:

POLECAMY

Serwis PP na 12 miesięcy  

w cenie 1399 zł brutto

Serwis PP na 3 miesiące  

w cenie 455 zł brutto

PRENUMERATA 2015

Rachunkowość Budżetowa plus IRB Platforma 
Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy na 12 miesięcy

1190 zł brutto

Rachunkowość Budżetowa plus PORADNIK 
Rachunkowości Budżetowej na 12 miesięcy

1397 zł brutto

POLECAMY KOMPLETY:

  Jak wynagradzać pracownika zwolnionego 
z obowiązku świadczenia pracy

  Co zmieni się w udzielaniu urlopów związanych 
z rodzicielstwem

  Jakie są różnice w ustalaniu podstawy wymiaru 
zasiłku dla pracowników i zleceniobiorców

  Jak udzielać zaległych urlopów wypoczynkowych
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Ponad 400 lekcji
Aktualna tematyka
VAT, Prawo pracy, Podatki dochodowe,
Finanse publiczne

Certyfikat wiedzy

Zawsze online, 
zawsze tam gdzie Ty!

Polecam,
Rado�law Kowalski
Ekspert ds. podatków
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Czas pracy w
 pytaniach i odpow

iedziach

  Jak rozwiązywać umowy terminowe po zmianach przepisów

  Czy kontrola zwolnień lekarskich po wprowadzeniu e-zwolnień będzie łatwiejsza 

  Jak oskładkować od 1 stycznia 2016 r. przychód osoby, która zawarła  
kilka umów zlecenie

  Jakie zmiany wprowadzono w zawieraniu umów na okres próbny

  Kto będzie uprawniony do zasiłku opiekuńczego po zmianach od 14 sierpnia 2015 r.

  Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po nowelizacji przepisów
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Już dziś przygotuj się na zmiany w prawie pracy!

165x235_komplet_zmiany_wprawiepracy.indd   1 2015-08-04   13:08:20


