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Prezent  
dla Prenumeratorów Ściąga Kadrowego

Procedura wprowadzania  
wydłużonego okresu rozliczeniowego  
i ruchomego czasu pracy

1. Wydłużanie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

A. Jeżeli w zakładzie działają zakładowe organizacje związkowe, okres rozlicze-
niowy do 12 miesięcy można wydłużyć poprzez zmianę układu zbiorowego pracy 
lub zawarcie w tej sprawie porozumienia ze związkami  

Procedura wydłużania okresu rozliczeniowego, gdy są związki zawodowe

Wydłużanie okresu rozliczeniowego 
w układzie zbiorowym pracy

Wydłużanie okresu rozliczeniowego 
w porozumieniu

Krok 1 
Podjęcie negocjacji z zakładową organi-
zacją związkową w  sprawie wydłużenia 
okresu rozliczeniowego 

Krok 1
Podjęcie negocjacji w  sprawie wydłuże-
nia okresu rozliczeniowego ze wszystkimi 
organizacjami związkowymi działającymi 
w zakładzie

Krok 2
Zawarcie protokołu dodatkowego do 
układu zbiorowego dotyczącego wy-
dłużenia okresu rozliczeniowego 

Krok 2
Jeżeli nie jest możliwe zawarcie porozu-
mienia ze wszystkimi zakładowymi or-
ganizacjami związkowymi, pracodawca 
uzgadnia jego treść tylko z organizacjami 
reprezentatywnymi   

Krok 3
rejestracja protokołu dodatkowego:
 n  w  przypadku zakładowego układu 

zbiorowego pracy przez odpowied-
niego okręgowego inspektora pracy,

 n  w  przypadku ponadzakładowego 
układu zbiorowego przez ministra 
właściwego ds. pracy 

Krok 3
Jeżeli pracodawca ustali warunki poro-
zumienia o  wydłużeniu okresu rozlicze-
niowego z  organizacjami związkowy-
mi, przekazuje kopię tego porozumienia 
właściwemu okręgowemu inspektorowi 
pracy w  ciągu 5 dni roboczych od jego 
zawarcia

Krok 4
Pracodawca zawiadamia pracowników 
w  sposób przyjęty w  zakładzie pracy 
o zmianie układu zbiorowego pracy w za-
kresie długości okresu rozliczeniowego
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B. Wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego, gdy w zakładzie nie ma 
organizacji związkowych

Krok 1 Podjęcie negocjacji z przedstawicielem pracowników wyłonionym w trybie 
przyjętym w danym zakładzie w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego

Krok 2 Zawarcie porozumienia z przedstawicielem pracowników w sprawie wy-
dłużenia okresu rozliczeniowego

Krok 3 Przekazanie kopii zawartego porozumienia w sprawie wydłużenia okresu 
rozliczeniowego do właściwego okręgowego inspektora PiP w ciągu 5 dni 
roboczych od jego zawarcia

2. Wprowadzanie ruchomego czasu pracy

A. Jeżeli w  zakładzie działają zakładowe organizacje związkowe, ruchomy czas 
pracy wprowadza się:
n w układzie zbiorowym pracy,
n w porozumieniu zawieranym z zakładowymi organizacjami związkowymi,
n na pisemny wniosek pracownika.

Procedura wprowadzania ruchomego czasu pracy, gdy w zakładzie działają związ-
ki zawodowe

Wprowadzanie 
ruchomego czasu pracy 
w układzie zbiorowym 

pracy

Wprowadzanie 
ruchomego czasu pracy 

w porozumieniu

Wprowadzanie 
ruchomego czasu pracy 
na wniosek pracownika

1 2 3

Krok 1
Podjęcie negocjacji z  za-
kładową organizacją 
związkową lub zakła-
dowymi organizacjami 
związkowymi będący-
mi stronami układu zbio-
rowego w  sprawie jego 
zmiany i  wprowadzenia 
ruchomego czasu pracy

Krok 1
Podjęcie negocjacji w spra-
wie wprowadzenia ru-
chomego czasu pracy ze 
wszystkimi organizacjami 
związkowymi działającymi 
w zakładzie

Krok 1
Pracownik składa pisemny 
wniosek do pracodawcy 
o  objęcie go ruchomym 
czasem pracy

Krok 2
Zawarcie protokołu do-
datkowego do układu 
zbiorowego dotyczącego 
wprowadzenia ruchome-
go czasu pracy

Krok 2
Jeżeli nie jest możliwe za-
warcie porozumienia ze 
wszystkimi zakładowymi 
organizacjami związkowy-
mi, pracodawca uzgadnia 

Krok 2
Pracodawca wyraża zgo-
dę na wniosek pracowni-
ka
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1 2 3

treść porozumienia tylko 
z  organizacjami związko-
wymi reprezentatywnymi 
w  rozumieniu art.  24125a 
Kodeksu pracy   

Krok 3
rejestracja protokołu do-
datkowego. rejestracji do-
konuje:
n  w przypadku zakładowe-

go układu zbiorowego 
pracy odpowiedni okrę-
gowy inspektor pracy,

n  w przypadku ponadza-
kładowego układu 
zbiorowego minister 
właściwy ds. pracy

Krok 4
Pracodawca zawiadamia 
pracowników w  sposób 
przyjęty w  zakładzie pracy 
o zmianie układu zbiorowe-
go pracy w zakresie długo-
ści okresu rozliczeniowego.

 
B. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy, gdy w  zakładzie nie ma organizacji 
związkowych

Wprowadzenie ruchomego czasu 
pracy w drodze porozumienia 

z przedstawicielem pracowników

Wprowadzenie ruchomego czasu 
pracy na wniosek pracownika

Krok 1
Podjęcie negocjacji z przedstawicie-
lem pracowników wyłonionym w trybie 
przyjętym w danym zakładzie w sprawie 
wydłużenia okresu rozliczeniowego

Krok 1
Pracownik składa pisemny wniosek do 
pracodawcy o objęcie go ruchomym 
czasem pracy

Krok 2
Zawarcie porozumienia z przedstawicie-
lem pracowników w sprawie wydłużenia 
okresu rozliczeniowego

Krok 2
Pracodawca wyraża zgodę na wniosek 
pracownika

UWAGA! Zarówno w przypadku zawarcia porozumienia z zakładowymi organizacjami 
związkowymi, jak i z przedstawicielem pracowników w sprawie wprowadzenia rucho-
mego czasu pracy nie ma potrzeby przekazywać kopii zawartego porozumienia do PiP.



dwutygodnik, 24 numery

Wersja internetowa biuletynu

7 dodatków 
monotematycznych

4 dodatki z serii 
„Wskaźniki  

i stawki”

3 dodatki 
budżetowe

6 książek  
z serii „Przepisy 
z komentarzem”

Zapewnij sobie 
spokój i komfort w codziennej pracy

Przygotuj się na zmiany
MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń 
to dwutygodnik przeznaczony dla 
specjalistów ds. kadr, płac i rozliczeń. 
Znajdują się w nim konkretne rozwiązania 
dotyczące prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych i wynagrodzeń. Autorami 
naszego czasopisma są eksperci z PIP, ZUS, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
radcowie prawni, a także specjaliści  
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. 
MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń 
pomoże przygotować się do szeregu zmian 
w przepisach.

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl




