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Tajemnice. rozliczania.
godzin nadliczbowych.
czyli kiedy 50% a kiedy 100%.

KADRY I PŁACE TO MOJA PASJA
Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce opracowanie
dotyczące tajemnic rozliczania godzin nadliczbowych,
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!

Monika Smulewicz

KIEDY WYSTĘPUJE PRACA
W GODZINACH NADLICZBOWYCH
Praca wykonywana ponad obowiązujące
pracownika normy czasu pracy, a także praca
wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
Praca w godzinach nadliczbowych jest
dopuszczalna w razie:
4 konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo
usunięcia awarii,
4 szczególnych potrzeb pracodawcy.
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LIMIT GODZIN
NADLICZBOWYCH
Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych
w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy
nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika
150 godzin w roku kalendarzowym.
W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest
objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne
ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku
kalendarzowym niż 150.

W zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje:

GODZINY NADLICZBOWE

NORMALNE
WYNAGRODZENIE
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DODATEK
DO WYNAGRODZENIA

50%

100%

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
W NADGODZINACH
Jeżeli pracownik świadczył pracę w nadgodzinach,
i nie udzielono mu z tego tytułu czasu wolnego od
pracy wówczas należy mu się z tego tytułu dodatkowe
wynagrodzenie.

GODZINY NADLICZBOWE

DOBOWE

DODATEK
50%

DODATEK
100%

ŚREDNIOTYGODNIOWE

DODATEK
100%

W wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy
lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy
przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości –
są to tzw. nadgodziny dobowe:
4 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających:
4 w nocy,
4 w niedziele i święta niebędące dla pracownika
dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
4 w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto,
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
4 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż
określony wcześniej.
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Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia
przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie
tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach
nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje
prawo do dodatku z tytułu przekroczenia dobowego.

JAK USTALIĆ CZY NASTĄPIŁO PRZEKROCZENIE
ŚREDNIOTYGODNIOWEJ NOWY CZASU PRACY ?
Istnieją w praktyce dwie metody ustalania przekroczenia limitu średniotygodniowego, tj. proponowana
przez MPiPS oraz przez PIP.

W praktyce stosuje się głównie metodę PIP. Zgodnie
z nią, w celu ustalenia czy w danym okresie rozliczeniowym wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe
należy:

KROK 1

Od liczby godzin faktycznie przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym odjąć liczbę godzin
nadliczbowych wynikających z przekroczenia norm
dobowych, dokonując porównania z harmonogramem
czasu pracy,

KROK 2

Następnie od uzyskanego wyniku należy odjąć liczbę
godzin wynikających z obowiązującego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.
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NADGODZINY DOBOWE, CZYLI KIEDY MAMY DO CZYNIENIA
Z PRZEKROCZENIEM DOBOWEJ NORMY CZASU PRACY
I PRZEDŁUŻONEGO DOBOWEGO WYMIARU CZASU PRACY?
Z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy mamy
do czynienia wtedy, gdy pracownik przepracuje w danym dniu roboczym ponad 8 godzin, które jednocześnie będą pracą nie wynikającą z harmonogramu
pracy, czyli pracą w godzinach nadliczbowych.

PRZYKŁAD
1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą
ponad dobową normę czasu pracy.
2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą
ponad dobową normę czasu pracy.
3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą
ponad dobową normę czasu pracy.
4. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 12 godzin – 9, 10, 11 i 12 godzina będą
pracą ponad dobową normę czasu pracy.
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Z przekroczeniem przedłużonego dobowego wymiaru
czasu pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownikowi zaplanowano w grafiku pracy więcej niż 8
godzin pracy, a faktycznie przepracuje on w danym
dniu roboczym jeszcze więcej niż zaplanowane ponad
8 godzin, które jednocześnie będą pracą nie wynikającą z harmonogramu pracy, czyli praca w godzinach
nadliczbowych.

PRZYKŁAD
1. Pracownikowi zaplanowano 9 godzin pracy, faktycznie przepracował 11 godzin – 10 i 11 godzina będą pracą
ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.
2. Pracownikowi zaplanowano 10 godzin pracy, faktycznie przepracował 12 godzin – 11 i 12 godzina będą
pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.
3. Pracownikowi zaplanowano 12 godzin pracy, faktycznie przepracował 13 godzin – 13 godzina będzie
pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.
I teraz w zależności od tego kiedy one powstaną będą
wynagradzane dodatkiem 100 % lub 50%.
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DODATEK 100% PRZYSŁUGUJE JEŚLI GODZINY
NADLICZBOWE PRZYPADAJĄ NA PORĘ NOCNĄ
PRZYKŁAD

będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100%.

1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy od 14 do
22, faktycznie przepracował 10 godzin od 14 do 24 – 9
i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu
pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100%

4. Pracownikowi zaplanowano 9 godzin pracy od 14
do 23, faktycznie przepracował 11 godzin od 14 do 1:00
– 10 i 11 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy
będą gratyfikowane dodatkiem 100%

2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy od 14
do 20 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin
od 14 do 24 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową
normę czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą
gratyfikowane dodatkiem 100%.

5. Pracownikowi zaplanowano 10 godzin pracy od 12
do 22, faktycznie przepracował 12 godzin od 12 do 24
– 11 i 12 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy
będą gratyfikowane dodatkiem 100%

3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin od 14 do 24– 9 i 10 godzina

6. Pracownikowi zaplanowano 12 godzin pracy od 10
do 22, faktycznie przepracował 13 godzin od 10 do 23
– 13 godzina będzie pracą ponad przedłużony dobowy
wymiar czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy
będą gratyfikowane dodatkiem 100%.
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DODATEK 100% PRZYSŁUGUJE JEŚLI GODZINY NADLICZBOWE PRZYPADAJĄ W WOLNĄ NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO
PRZYKŁAD

1. Pracownik miał zaplanowaną wolną niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 9 godzin od 10 do 19, 9 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie
gratyfikowana dodatkiem 100%.
2. Pracownik miał zaplanowaną wolną niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 10 godzin od 10 do 20, 9 i 10
godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy,
ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.

3. Pracownik miał zaplanowaną wolną niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 11 godzin od 10 do 21, 9, 10 i 11
godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy,
ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
4. Pracownik miał zaplanowaną wolną niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 12 godzin od 10 do 22, 9, 10,
11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu
pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta
będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
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DODATEK 100 % PRZYSŁUGUJE JEŚLI GODZINY
NADLICZBOWE PRZYPADAJĄ W DZIEŃ WOLNY
WYZNACZONY W ZAMIAN ZA PRACĘ
W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO
PRZYKŁAD

1. Pracownik miał zaplanowany dzień wolny za niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 9 godzin od 10 do
19, 9 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu
pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta
będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
2. Pracownik miał zaplanowany dzień wolny za niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 10 godzin od 10

do 20, 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę
czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę
praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
3. Pracownik miał zaplanowany dzień wolny za niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 11 godzin od 10 do
21, 9, 10 i 11 godzina będą pracą ponad dobową normę
czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę
praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
4. Pracownik miał zaplanowany dzień wolny za niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 12 godzin od 10
do 22, 9, 10, 11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową
normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
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DODATEK 50% PRZYSŁUGUJE JEŚLI GODZINY
NADLICZBOWE PRZYPADAJĄ W KAŻDYM INNYM
DNIU ZAPLANOWANYM W GRAFIKU PRACY JAKO DZIEŃ
ROBOCZY A JEDNOCZEŚNIE NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z PORA
NOCNĄ A TAKŻE W DNIU WOLNYM OD PRACY W GRAFIKU,
KTÓRY NIE JEST JEDNOCZEŚNIE NIEDZIELĄ, ŚWIĘTEM
ANI DNIEM WOLNYM WYZNACZONYM W ZAMIAN
ZA PRACĘ W NIEDZIELĘ LUB ŚWIĘTO
PRZYKŁAD

1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy od 8 do
16 , faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 9
i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu
pracy, ponieważ przypadają w dniu roboczym praca
nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50%.
2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy od 8 do
14, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 9
i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu

pracy, ponieważ przypadają w dniu roboczym praca
nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50%.
3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy ( nie
jest to niedziela, święto ani dzień wolny za niedzielę
lub święto) , faktycznie przepracował 10 godzin od 8
do 18 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w dniu wolnym,
który nie jest niedzielą, świętem ani dniem wolnym za
niedzielę lub święto, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50%.
4. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy ( nie
jest to niedziela, święto ani dzień wolny za niedzielę
lub święto), faktycznie przepracował 12 godzin – 9, 10,
11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu
pracy ponieważ przypadają w dniu wolnym, który nie
jest niedzielą, świętem ani dniem wolnym za niedzielę
lub święto, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana
dodatkiem 50%.
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NADGODZINY ŚREDNIOTYGODNIOWE, CZYLI KIEDY MAMY DO CZYNIENIA
Z PRZEKROCZENIEM ŚREDNIOTYGODNIOWEJ NORMY CZASU ?
Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia
przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie
tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach
nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje
prawo do dodatku z tytułu przekroczenia dobowego
(w przypadkach opisanych powyżej).

Od liczby godzin faktycznie przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym odjąć liczbę godzin
nadliczbowych wynikających z przekroczenia norm
dobowych, dokonując porównania z harmonogramem
czasu pracy,

JAK USTALIĆ CZY NASTĄPIŁO PRZEKROCZENIE ŚREDNIOTYGODNIOWEJ NOWY CZASU PRACY ?

Następnie od uzyskanego wyniku należy odjąć liczbę
godzin wynikających z obowiązującego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Istnieją w praktyce dwie metody ustalania przekroczenia limitu średniotygodniowego, tj. proponowana
przez MPiPS oraz przez PIP. W praktyce stosuje się
głównie metodę PIP. Zgodnie z nią, w celu ustalenia
czy w danym okresie rozliczeniowym wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe należy:

KROK 1

KROK 2
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W praktyce, jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie
wystąpiła nieobecność nieusprawiedliwiona lub inna
nieobecność, która obniża czas przepracowany a nie
obniża wymiaru czasu pracy:

W DNIACH ROBOCZYCH ZGODNIE Z GRAFIKIEM PRACY,
GDY ZAPLANOWANO W GRAFIKU PLANOWANYM MNIEJ
NIŻ 8 GODZIN, WSZYSTKIE GODZINY NIEPRZEKRACZAJĄCE
DOBOWEJ NORMY CZASU PRACY BĘDĄ GRATYFIKOWANE
DODATKIEM 100%.

PRZYKŁAD

1. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy od 8 do
14, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 7 i 8
godzina będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa
będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
2. Pracownikowi zaplanowano 5 godzin pracy od 8
do 13, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 –
6, 7 i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia
średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
3. Pracownikowi zaplanowano 4 godzin pracy od 8
do 12, faktycznie przepracował 8 godzin od 8 do 16 – 5,
6, 7 i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia
średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
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W DNIACH WOLNYCH OD PRACY ZGODNIE Z GRAFIKIEM
PRACY, WSZYSTKIE GODZINY NIEPRZEKRACZAJĄCE DOBOWEJ NORMY CZASU PRACY (CZYLI PONIŻEJ 8 GODZIN)
BĘDĄ GRATYFIKOWANE DODATKIEM 100%

3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 5 godzin – 1, 2, 3, 4 i 5 godzina będą
pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej
normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.

PRZYKŁAD

4. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 8 godzin – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 godzina
będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie
gratyfikowana dodatkiem 100%.

1. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia
średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100%.
2. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 12 godzin – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 godzina
będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie
gratyfikowana dodatkiem 100%.

W zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może również udzielić pracownikowi czasu
wolnego od pracy. W takim przypadku pracownikowi
nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia.
Temu zagadnieniu poświęcę kolejny ebook.
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