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Monika Smulewicz 

KADRY I PŁACE TO MOJA PASJA 
Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce opracowanie  
dotyczące czasu pracy, przygotowane na bazie 18 lat  
doświadczeń zawodowych skoncentrowanych wokół  
zagadnień kadrowo-płacowych oraz planowania  
i rozliczania czasu pracy, który jest moją ulubioną  
częścią prawa pracy.

Jestem ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej,  
z bogatym doświadczeniem menedżerskim,  
szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. 
Moją misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą  
specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług  
świadczonych przez HR na rzecz pracowników”.

Zapraszam do lektury!



CO JEST CZASEM PRACY?

Zgodnie z art. 128 KP przez czas pracy należy rozumieć 
czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji praco-
dawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczo-
nym do wykonywania pracy. 

Aby dany okres czasu można było uznać za czas pracy mu-
szą więc zostać spełnione dwie przesłanki:

4pracownik musi pozostawać w dyspozycji pracodawcy – 
przez dyspozycję należy rozumieć gotowość do wykonywa-
nia poleceń, wykonywanie tychże poleceń.
4pracownik musi przebywać w zakładzie pracy lub w in-
nym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Jak wynika z powyższego faktyczne wykonywanie pracy nie 
jest konieczne do tego, aby dany okres był do czasu pracy 
wliczony. Wystarczy, że pracownik jest w dyspozycji praco-
dawcy, czyli oczekuje na polecenia pracodawcy będąc goto-
wym do ich wykonania.
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CZYM JEST GOTOWOŚĆ  
DO WYKONYWANIA PRACY

Do prawnej kategorii czasu pracy nie zalicza się okresów, 
w których pracownik nie pozostaje w „dyspozycji” praco-
dawcy (np. w czasie strajku), albo przybywa w wyznaczo-
nym miejscu, ale w  stanie uniemożliwiający wykonywanie 
poleceń pracodawcy (np. w stanie nietrzeźwości). Z orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego wynika jednoznacznie, że psy-
chofizyczną gotowość do wykonywania pracy wyłącza – i to 
bez względu na zajmowane stanowisko pracy – nietrzeźwość 
pracownika (wyrok SN z 11.4.2000 r., I PKN 586/99, OSNP 
z 2001 r. Nr 18, poz. 556). Podobny skutek odniosłoby sta-
wienie się pracownika pod wpływem innych środków odu-
rzających.

Gotowość do pracy nie jest tożsama z przebywaniem w wy-
znaczonym do niej miejscu i czasie.  Niezbędny jest przy 
tym taki stan psychofizyczny pracownika, który umożliwia 
mu rzeczywiste wykonywanie pracy – czyli wskazujący na 
chęć i możliwość wykonywania powierzonych czynności. 

Nie bez znaczenia pozostają tu również kwalifikacje zdro-
wotne i zawodowe niezbędne do wykonywania pracy. Pra-
cownik, który nie posiada aktualnych badań w zakresie pro-
filaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (wstępne, 
okresowe, kontrolne) oraz aktualnego szkolenia BHP, czy też 
innych kwalifikacji formalnych niezbędnych do wykonywa-
nia pracy, nie jest gotowy do wykonywania pracy. 
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PRZERWY WLICZANE  
DO CZASU PRACY

CO NIE JEST  
CZASEM PRACY?

Nie zaliczamy do czasu pracy, czasu usuwania następstw 
wadliwie wykonanej pracy oraz powstałych w ich wyniku 
usterek. Praca tego rodzaju nie stanowi pracy w godzinach 
nadliczbowych, nawet jeśli wykonywana jest poza normal-
nymi godzinami pracy.

Jeśli więc pracownik pozostaje w pracy po godzinach, aby 
naprawić błędnie czy niestarannie wykonaną pracę nie przy-
sługuje mu z tego tytułu żadna dodatkowa rekompensata. 

Na mocy przepisów szczególnych, do czasu pracy wlicza się 
niektóre przerwy w pracy, podczas których pracownik nie 
wykonuje pracy, a nawet nie pozostaje w dyspozycji  
pracodawcy ( w rozumieniu art.128 k.p.).

415-minutowa przerwa na posiłek (art. 134 k.p.);
przerwa ustanowiona dla regeneracji sił pracowników,  
zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub 
szczególnie szkodliwych dla zdrowia (art. 145 K.p.);
4dwie przerwy po 30 min. przysługujące pracownicy  
na karmienie dziecka piersią, a gdy karmi ona więcej niż 
jedno dziecko-dwie przerwy po 45 min. (art. 187 K.p.); 
4przerwa na gimnastykę usprawniającą przysługująca oso-
bie niepełnosprawnej;
4czas przeznaczony na przeprowadzenie w godzinach  
pracy badań lekarskich w związku z ciążą (art. 185 § 2 K.p.);
4czas niewykonywania pracy, w związku z przeprowadza-
nymi w godzinach okresowymi i kontrolnymi badaniami 
lekarskimi (art. 2373 § 3 k.p.);
4czas szkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy (art. 2373 § 2 i 3 k.p.). 



6

ROZKŁAD CZASU  
PRACY PRACOWNIKA

Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu 
pracy, jeżeli:

4rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, 
obwieszczenia albo z umowy o pracę,
4w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny  
do wykonania powierzonych zadań, w ramach obowiązu-
jącego wymiaru czasu pracy, w takim przypadku rozkład 
czasu pracy ustala pracownik,
4na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego  
ruchomy rozkład czasu pracy, o których mowa w art. 1401 
Kodeksu pracy,
4na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny 
rozkład czasu pracy.

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozlicze-
niowe ustala się w przepisach wewnątrzzakładowych (ukła-
dzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu).
Stałe rozkłady czasu pracy dotyczące poszczególnych grup 
pracowników określa się w regulaminie pracy. 

„Zmienny” rozkład czasu pracy danego pracownika może 
być sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na 
okres obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca 
przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej 
na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który 
został sporządzony ten rozkład.
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ZLECANIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH,  
CZYLI JAK ZAPANOWAĆ NAD NADGODZINAMI W FIRMIE

Jeżeli zachodzi konieczność, aby pracownik pracował dłużej 
niż wynika to z obowiązującego go rozkładu czasu pracy, 
w każdym systemie czasu pracy pracodawca ma prawo zlecić 
pracownikowi pracę w nadgodzinach. Oczywiście z wyłącze-
niem tych grup pracowników, którym pracować w nadgo-
dzinach nie wolno (o tym opowiem przy innej okazji).

Zasadniczo, pracownik nie może się sprzeciwić wykonywa-
niu pracy w nadgodzinach, chyba że występują ważne powo-
dy aby odmówić świadczenia takiej pracy, np. zagraża ona 
zdrowiu lub życiu pracownika (zob. wyrok SN z 29 czerwca 
2000 r., I PKN 718/99, OSNIAPiUS 2002/1/12).

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna:

4konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu  
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia  
lub środowiska albo usunięcia awarii,
4szczególnych potrzeb pracodawcy.

Co jednak w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba i występuje 
praca poza normalnymi godzinami pracy obowiązującymi 
pracownika zgodnie z jego rozkładem czasu pracy?

Kwestia dyscypliny pracy powinna zostać uregulowana  
w regulaminie pracy. Pozwoli to wyeliminować wiele kon-
trowersji, wątpliwości oraz kłopotów w sytuacji „konflikto-
wej”, a zarówno pracownik jak i pracodawca zobowiązani  
są do przestrzegania postanowień regulaminu pracy. 

Regulamin pracy powinien w tym  zakresie określać m.in.:

4organizację pracy, 
4warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie 
pracy i po jej zakończeniu,
4systemy i rozkłady czasu pracy,
4procedurę zlecania i rozliczania pracy w godzinach 
nadliczbowych.
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Wynika więc wprost, że wymaga ona zlecenia bądź co naj-
mniej zgody/ aprobaty przełożonego na pracę w nadgodzi-
nach.

Przepisy nie regulują sposobu zlecania nadgodzin. Jako 
zasadę należy jednak przyjąć, że nadgodzin nie planujemy 
w rozkładzie czy grafiku, gdyż inspektorzy PIP oceniają to 
często jako błąd – nadgodziny mają bowiem występować 
tylko doraźnie w sytuacjach, których nie dało się przewi-
dzieć w chwili tworzenia grafików pracy.

Bezpiecznie jest, jeśli w regulaminie pracy umieści się zapis, 
że nadgodziny mogą wystąpić tylko na pisemne polecenie 
przełożonego. Taki zapis jest dopuszczalny i porządkuje on 
procedurę udzielania nadgodzin. W szczególności pozwala 
uniknąć sytuacji, w której pracownik celowo przedłuża pra-
cę i zostaje dłużej aby wypracować nadgodziny. Nie ma też 
zakazu, aby zlecenie pracy nadliczbowej było wydane ustnie. 
Dla celów dowodowych jednak bezpieczne jest stosowanie 
formy pisemnej. 

Jeżeli wystąpi wyjątkowa sytuacja, np. awaria i pracownik 
z własnej inicjatywy zostanie po godzinach wiedząc, że w in-
nym przypadku pracodawca poniósłby szkodę – wówczas 
należy uznać nadgodziny nawet, gdy przyjętą zasadą w za-
kładzie pracy jest pisemne zlecanie pracy nadliczbowej.

WZÓR WNIOSKU

…………………………..    ……………………………
pieczęć nagłówkowa pracodawcy        miejscowość i data 
                                                       
……………………………  
(numer REGON-EKD)     

        
        POLECENIE WYKONYWANIA PRACY
        W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Pan/Pani ....................................................................................
                   (imię i nazwisko pracownika) 

Na podstawie art. 151 Kodeksu Pracy zlecam Panu/Pani wykonywanie 
w dniu .............................. od godziny .....................do godziny ................... 
pracy w godzinach nadliczbowych.

Wykonywanie tej pracy jest konieczne ze względu na: ...............................
.....................................................................................  (wskazanie uzasadnie-
nia pracy w godzinach nadliczbowych – zgodnie  z art. 151 § 1KP)
                    
                
                                                                                                                 
      …………………
       podpis pracodawcy
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Skontaktuj si  z nami:

biuro@eplanner.pl

PROSTE 
I PRZYJEMNE 
PLANOWANIE 
CZASU PRACY,

CZYLI W CZYM 
MO EMY POMÓC 
TOBIE 
I TWOJEJ FIRMIE

KONSULTACJE 
I EDUKACJA 

- PLANOWANIE 

I ROZLICZANIE 

CZASU PRACY

 Je li chcia by  zwi kszy  wiadomo  swoich 

mened erów w zakresie planowania i rozliczania 

czasu pracy 

 Je li chcia by  ograniczy  ryzyko zwi zane 

z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy

ANALIZA 
POTRZEB 

I DORADZTWO

 Je li masz poczucie, e obecny system zarz dzania 

czasem pracy w Twojej  rmie nie dzia a 

prawid owo. 

 Je li masz trudno ci ze zde niowaniem potrzeb 

swojej organizacji lub chcia by  usprawni  

organizacj  pracy w przedsi biorstwie w celu 

podniesienia efektywno ci.

WDRO ENIE 
APLIKACJI 

ePlanneR

 Je li chcia by  raz na zawsze rozwi za  problem 

planowania i rozliczania czasu pracy w Twojej  rmie. 

 Je li chcesz unikn  kar i sankcji ze strony 

Pa stwowe Inspekcji Pracy. 

 Je li zainteresowa a Ci  nasza aplikacja.
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