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Rozdział I. Wydłużenie okresu 
rozliczeniowego do 12 miesięcy

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowe-
lizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia 
okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy. Nowa 
regulacja pozwala na zmienne kształtowanie zapotrzebo-
wania na pracę w znacznie dłuższym przedziale czasu pra-
cy, niż pozwalały na to dotychczas obowiązujące przepisy 
prawa pracy. W rozdziale omówiono prawny mechanizm 
stosowania wydłużonych okresów rozliczeniowych oraz, co 
nie mniej istotne, zasady ich wprowadzania. Należy przy 
tym rekomendować, przed podjęciem decyzji o wydłuże-
niu okresu rozliczeniowego czasu pracy, uprzednie prze-
prowadzenie analizy rzeczywistych potrzeb organizacji 
w tym zakresie. Lektura informacji zawartych w tym roz-
dziale z pewnością stanowić będzie merytoryczne wspar-
cie w przyjmowaniu właściwych rozwiązań organizacyjno-
prawnych.       

1. Funkcje okresu rozliczeniowego czasu pracy 
– planowanie i rozliczanie

Okres rozliczeniowy definiuje się przez funkcje, którym słu-
ży. Z jednej strony chodzi o ustalenie wymiaru czasu pracy, 
czyli liczby godzin do przepracowania w tym okresie, i roz-
planowanie tego czasu w harmonogramie pracy, z drugiej zaś 
o obliczanie, czy w tym okresie nie nastąpiło przekroczenie ty-
godniowej normy czasu pracy.
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PRZYKŁAD

U� pracodawcy� obowiązuje� 3-miesięczny� okres� rozlicze-
niowy�czasu�pracy�równy�poszczególnym�kwartałom.�Przed�rozpo-
częciem� każdego� z�nich� pracodawca� ustala� maksymalny� wymiar�
czasu�pracy�do�przepracowania�(maksymalną�liczbę�godzin�w�tym�
okresie).�W�tym�celu�dział�HR�przekazuje�w�połowie�miesiąca�po-
przedzającego�dany�okres�rozliczeniowy�poszczególnym�kierow-
nikom�wyodrębnionych�komórek�organizacyjnych�informację,�ile�
godzin�maksymalnie�można�będzie�zaplanować�w�kolejnym�okre-
sie�rozliczeniowym.�I�tak,�w�przypadku�ostatniego�kwartału�2013�r.�
maksymalny�wymiar�czasu�pracy�przedstawia�się�następująco:
-� październik�2013�r.�–�184�godziny,
-� listopad�2013�r.�–�152�godziny,
-� grudzień�2013�r.�–�160�godzin.�

Razem: 496�godzin.

Tyle�godzin�maksymalnie�będzie�mógł�zaplanować�kierownik�wy-
odrębnionej�komórki�swoim�pracownikom�w�3-miesięcznym�okre-
sie� rozliczeniowym.� Oczywiście� liczba� godzin� w�poszczególnych�
miesiącach�będzie�mogła�być�różna�i�nie�odpowiadać�wyżej�wska-
zanym� maksymalnym� wymiarom� październikowym,� listopado-
wym�i�grudniowym.�W�tym�właśnie�celu�pracodawca�wprowadził�
3-miesięczny�okres�rozliczeniowy,�aby�swoje�„rachunki� liczbowo-
-czasowe”�zamknąć�w�3,�a�nie�w�1�miesiącu.

PRZYKŁAD

Po�upływie�każdych�3�miesięcy,�u�pracodawcy�z�przykładu�
powyżej,�dochodzi�do�rozliczenia�przeciętnej,�tygodniowej�normy�
czasu� pracy.� I�tak,� w�omawianym� okresie� 3� miesięcy� pracownik�
przykładowo� przepracował� 535� godzin.� Ponieważ� maksymalny�
wymiar�czasu�pracy�dla�tego�okresu�wynosi�496�godzin,�przy�czym,�
co� pracodawca� precyzyjnie� sprawdził� w�ewidencji� czasu� pracy,�
14�godzin�ponad�zaplanowany�wymiar�wystąpiło�z�powodu�prze-
kroczenia�dobowej�normy�czasu�pracy�(w�poszczególnych�dniach�
pracy�pracownik�został�powyżej�8�godzin,�tj.�jego�dobowej�normy�
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czasu�pracy,�na�polecenie�przełożonego).�Pracodawca�poprawnie�
zatem� pomniejszył� liczbę� faktycznie� przepracowanych� godzin�
o�14,�tj.�535�–�14�=�526.�Następnie�dokonał�ponownego�obniżenia�
uzyskanej�wyżej�liczby,�tj.�526,�o�maksymalny�wymiar�czasu�pracy�
do�przepracowania,�tj.�496,�co�dało�mu�wynik�30�godzin.�Te�30�go-
dzin� to� godziny� nadliczbowe� powstałe� z�powodu� przekroczenia�
tygodniowej� normy� czasu� pracy.� I�na� tym� polega� kompleksowe�
rozliczenie�pracy�w�godzinach�nadliczbowych�w�przyjętym,�w�na-
szym�przypadku,�3-miesięcznym�okresie�rozliczeniowym.�

2. Długość okresu rozliczeniowego czasu pracy

Powszechnie obowiązujące przepisy działu szóstego Kodeksu 
pracy uzależniają długość okresu rozliczeniowego od systemu 
czasu pracy. 

W tzw. podstawowym systemie czasu pracy (wykonywanie 
pracy przez 8 godzin na dobę) dopuszczalny okres rozlicze-
niowy wynosi do 4 miesięcy z zastrzeżeniami wynikającymi 
z art. 135–138 oraz art. 143–144 KP dotyczącymi ciągłego, 
weekendowego, skróconego oraz równoważnych systemów 
czasu pracy omówionych poniżej. W systemach równoważ-
nego czasu pracy dopuszczających przedłużenie dobowego 
wymiaru czasu pracy do 12 albo do 24 godzin dopuszczalny 
okres rozliczeniowy wynosi co do zasady miesiąc. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 
3 miesięcy, a przy pracach uzależnionych od pory roku lub wa-
runków atmosferycznych – do 4 miesięcy (art. 135 i 137 KP).

W systemie równoważnego czasu pracy dopuszczającym 
przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin 
dopuszczalny okres rozliczeniowy wynosi miesiąc i przepi-
sy nie przewidują możliwości jego przedłużenia (art. 136 KP). 
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To samo dotyczy systemu skróconego tygodnia pracy oraz 
w tzw. systemie pracy weekendowej (art. 143 i 144 KP).

W tzw. systemie pracy w ruchu ciągłym, ze względu na jego 
specyfikę, obowiązuje odrębny okres rozliczeniowy wynoszą-
cy do 4 tygodni (art. 138 KP).

3. Zasady wprowadzania 12-miesięcznego okresu 
rozliczeniowego czasu pracy

Zgodnie z dodanym art. 129 § 2 KP w każdym systemie czasu 
pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi 
lub technicznymi bądź dotyczącymi organizacji pracy, okres 
rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż 
do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

W praktyce nowa regulacja oznacza zatem, że wprowadzenie 
rocznego okresu rozliczeniowego będzie możliwe w każdym 
systemie czasu pracy, czyli bez względu na wyżej wskazane 
ograniczenia związane z długościami okresów rozliczeniowych 
w poszczególnych systemach czasu pracy. W efekcie będzie go 
można wprowadzić w systemie podstawowym, równoważnym 
(we wszystkich odmianach), przerywanym, skróconym i cią-
głym. 

Warunkiem wprowadzenia tak długiego, rocznego okresu 
rozliczeniowego czasu pracy jest uzasadnienie tej potrzeby 
przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi 
organizacji pracy. Do przyczyn natury obiektywnej, czyli nie-
zależnej od stron stosunku pracy, należy przykładowo zaliczyć 
te o charakterze atmosferycznym czy wynikającym z natury 
funkcjonowania na rynku globalnym (konieczność zapewnie-
nie produkcji lub usług na teren całego świata). Z kolei przy-
czyny natury technicznej to np. metody produkcji czy wytwa-
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rzania, a aspekt organizacji pracy przede wszystkim związany 
jest z charakterem działalności danego pracodawcy i oferowa-
nego przez niego produktu. W praktyce o takiej potrzebie de-
cydować będzie ostatecznie pracodawca, przy czym zważyw-
szy na sposób wprowadzania tego typu rozwiązań do swojej 
organizacji, przyczyna taka będzie z pewnością przedmio-
tem konsultacji społecznej z organizacjami związkowymi lub 
przedstawicielami załogi.

Kolejnym warunkiem wprowadzenia rocznego okresu rozli-
czeniowego jest zachowanie ogólnych zasad dotyczących bez-
pieczeństwa i zdrowia pracowników. Warunek często i nie-
słusznie uznawany za „wydmuszkę” interpretacyjną, tj. nic 
nieznaczący ozdobnik. Może jednak w praktyce okazać się, 
że sygnały płynące od partnerów społecznych lub czynności 
kontrolne inspektora pracy spowodują konieczność skrócenia 
12-miesięcznego okresu rozliczeniowego do mniejszej licz-
by miesięcy. Przykładowo przy pracach uznanych za szcze-
gólnie niebezpieczne czy w przypadku prac wykonywanych 
w środowisku, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdro-
wia, priorytet równomiernego rozkładu czasu pracy w krócej 
trwających okresach rozliczeniowych może okazać się na tyle 
ważkim argumentem w dyskusji ze związkami zawodowymi, 
przedstawicielem załogi lub dokonującym czynności kontrol-
nych inspektorem pracy, że wprowadzenie rocznego okresu 
rozliczeniowego czasu pracy może okazać się niemożliwe.

Okres rozliczeniowy może obejmować pełne miesiące kalen-
darzowe (metoda rekomendowana) lub pełne tygodnie obej-
mujące niepełne miesiące kalendarzowe (np. 8-tygodniowe 
okresy rozliczeniowe, 25-tygodniowe okresy rozliczeniowe czy 
30-tygodniowe okresy rozliczeniowe).

Zasady BHPZasady BHP
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Długość� okresu� rozliczeniowego� liczona� w�miesiącach�
–�zapis�w�regulaminie�pracy.�
1.� Długość�okresu�rozliczeniowego�czasu�pracy�w�ciągu�roku�ka-

lendarzowego� wynosi� 7� kolejnych� miesięcy� kalendarzowych,�
począwszy�od�stycznia,�i�kolejnych�5�miesięcy�kalendarzowych,�
począwszy�od�sierpnia.�

2.� Długość�okresu�rozliczeniowego�czasu�pracy�wynosi�6�miesię-
cy�kalendarzowych�liczonych�od�1�stycznia.�

3.� Długość�okresów�rozliczeniowych�czasu�pracy�wynosi�8�mie-
sięcy� kalendarzowych� liczonych� od� września� do� kwietnia�
i�4�miesiące�kalendarzowe�liczone�od�maja�do�sierpnia.

PRZYKŁAD 

Długość� okresu� rozliczeniowego� liczona� w�tygodniach�
–�zapis�w�regulaminie�pracy

Długość�okresu�rozliczeniowego�wynosi�15�tygodni�i�liczony�jest�on�
od�dnia�wejścia�w�życie�tego�postanowienia�do�regulaminu�pracy.

Długość�okresu�rozliczeniowego�wynosi�23�tygodnie�i�liczony�jest�
on�od�1.1.2014�r.

4. Modyfikowanie już trwających okresów 
rozliczeniowych

Zgodnie z art. 3 ustawy nowelizującej, 6- i 12-miesięczne okre-
sy rozliczeniowe czasu pracy wprowadzone zgodnie z art. 129 
§ 2 KP oraz 3- i 4-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pra-
cy wprowadzone w równoważnym systemie czasu pracy na 
podstawie art. 150 § 2 KP kończą się z upływem czasu, na jaki 
zostały wprowadzone. Z tego przepisu wynikają dwa podsta-
wowe wnioski. 
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Po pierwsze, w przypadku korzystania przez pracodawcę 
z maksymalnie 6- lub 12-miesięcznego okresu rozliczeniowe-
go w systemie podstawowym lub 3-, lub 4-miesięcznego okre-
su rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy 
w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej wprowadzenie 
dłuższego okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesię-
cy na podstawie art. 129 § 2 KP w nowym brzmieniu będzie 
możliwe po zakończeniu trwającego w dniu wejścia w życie 
ustawy nowelizującej okresu rozliczeniowego czasu pracy.

PRZYKŁAD 

Pracodawca� korzystał� z�3-miesięcznego� okresu� rozlicze-
niowego� czasu� pracy� w�równoważnym� systemie� czasu� pracy� na�
podstawie�art.�135�§�2�KP.�Po�wprowadzeniu�w�życie�ustawy�nowe-
lizującej�ma�zamiar�skorzystać�z�regulacji�umożliwiającej�wydłuże-
nie�okresu�rozliczeniowego�do�12�miesięcy.�Ponieważ�jednak�wej-
ście�w�życie�ustawy�nowelizującej�nastąpiło�w�pierwszym�miesiącu�
3-miesięcznego� okresu� rozliczeniowego,� wprowadzenie� 12-mie-
sięcznego�okresu�rozliczeniowego�na�podstawie�nowych�przepi-
sów�będzie�możliwe�dopiero�po�jego�zakończeniu.

Po drugie, w przypadku krótszych okresów rozliczeniowych 
czasu pracy wprowadzonych na podstawie art. 129 § 1 KP 
(czyli maksymalnie 4-miesięcznych) wprowadzenie w życie 
nowych rozwiązań będzie możliwe niezwłocznie po wejściu 
w życie ustawy nowelizującej, co spowoduje w praktyce ko-
nieczność zamknięcia dotychczas trwającego okresu rozlicze-
niowego i otworzenia nowego, dłuższego. 

PRZYKŁAD 

U� pracodawcy� obowiązuje� 4-miesięczny� okres� rozlicze-
niowy� czasu� pracy,� wprowadzony� na� podstawie� art.�129� §�1� KP.�
W�dniu�wejścia�w�życie�ustawy�nowelizującej�pracodawca�posta-
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nowił� zmodyfikować� jego� długość� i�wprowadzić� 8-miesięczny�
okres� rozliczeniowy.�Ponieważ�w�dniu�wejścia�w�życie� tej�ustawy�
trwał�właśnie�drugi�miesiąc�„starego”�4-miesięcznego�okresu�rozli-
czeniowego�czasu�pracy,�pracodawca,�chcąc�jak�najszybciej�wpro-
wadzić�8-miesięczny�okres�rozliczeniowy,�powinien�po�uzyskaniu�
stosownych�porozumień�z�partnerami�społecznymi�zamknąć�trwa-
jący�okres�rozliczeniowy�np.�po�upływie�drugiego�miesiąca� i�roz-
począć�nowy�8-miesięczny�okres�rozliczeniowy.

5. Planowanie i rozliczanie czasu pracy 
w 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych 

czasu pracy

5.1. Ustalanie wymiaru czasu pracy i liczby dniówek 
roboczych

Wymiar czasu pracy, czyli maksymalna liczba godzin pracy 
do przepracowania, ustalany jest zgodnie z regułami przewi-
dzianymi w art. 130 KP. W przypadku nowego 12-miesięczne-
go okresu rozliczeniowego czasu pracy pracodawca, ustalając 
taką liczbę godzin, stosuje reguły wynikające z wyżej wskaza-
nego przepisu. Po takim ustaleniu maksymalny wymiar czasu 
pracy należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadają-
cych w obrębie jednej dniówki roboczej. W ten sposób ustali-
my liczbę dniówek do przepracowania. 

PRZYKŁAD 

W�wyniku�negocjacji�z�działającymi�u�pracodawcy�związ-
kami�zawodowymi�został�wprowadzony�12-miesięczny�okres�roz-
liczeniowy�czasu�pracy,�którego�początek�ustalony�został�na�sty-
czeń� każdego� kolejnego� roku� kalendarzowego� i�odpowiednio�
koniec�–�na�grudzień�takiego�roku.�Wymiar�czasu�pracy�ustalony�
zgodnie�z�zasadami�przewidzianymi�w�art.�130�KP�wynosi�w�2014�r.�
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2000�godzin.�Jeżeli�pracownicy�wykonują�pracę�po�8�godzin�dzien-
nie�(w�tzw.�podstawowym�systemie�czasu�pracy),�liczba�dni�pracy�
takich�pracowników�w�2014�r.�wyniesie�250,�natomiast�liczba�dni�
wolnych�150.�Wprowadzenie�12-miesięcznego�okresu�rozliczenio-
wego�spowoduje,�że�praca�w�poszczególnych�tygodniach�2014�r.�
będzie�mogła�trwać�przez�6�dni,�a�w�kolejnych�przez�4.�Maksymalna�
liczba�dni�pracy�w�tym�systemie�może�jednak�wynosić�250,�a�mini-
malna�liczba�dni�wolnych�od�pracy�150�i�to�bez�względu�na�doko-
nany�przez�pracodawcę�rozkład�czasu�pracy,�co�w�praktyce�ozna-
cza,� że� skumulowanie� dni� pracy� w�jednym� okresie� spowoduje�
obowiązek�udzielenia�należnej�liczby�dni�wolnych�w�innym,�w�ob-
rębie�całego�2014�r.�

PRZYKŁAD 

U�pracodawcy,�który�wprowadził�12-miesięczny�okres�roz-
liczeniowy�czasu�pracy�trwający�od�stycznia�do�grudnia,�obowiązu-
je� system� równoważnego� czasu� pracy� z�wydłużonym� dobowym�
wymiarem� czasu� pracy� do� maksymalnie� 12� godzin.� Maksymalny�
wymiar�czasu�pracy�w�2014�r.�to�2000�godzin,�które�po�podzieleniu�
przez�liczbę�12-godzinnej�dniówki�roboczej�daje�wynik�166�dnió-
wek� roboczych� po� 12� godzin� i�dodatkowo� dniówki� 8-godzinnej,�
które�pozostają�do�dyspozycji�pracodawcy�i�mogą�być�zgodnie�z�je-
go�potrzebami�organizacyjnymi�swobodnie�rozłożone�przez�okres�
roku�z�zastrzeżeniem�prawa�do�nieprzerwanych�odpoczynków�od�
pracy�(11�godzin�w�ciągu�doby�i�35�godzin�w�ciągu�tygodnia).�

Po�ustaleniu�należnej�liczby�godzin�pracy,�w�przyjętym�12-miesięcz-�
nym�okresie�rozliczeniowym,�„rozłożenie”�terminów�dni�wolnych�od�
pracy� wynikających� z�5-dniowego� tygodnia� pracy� uzależnione� jest�
wyłącznie� od� woli� pracodawcy.� Nie� ma� przeszkód� prawnych,� aby�
w�poszczególnych� tygodniach� miesięcy� kalendarzowych� liczba� dni�
pracy�wynosiła�6,�a�w�kolejnych�odpowiednio�mniej.

5. Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 12-miesięcznych okresach…
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5.2. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych

Istotną z prawnego punktu widzenia kwestią jest rozliczanie 
czasu pracy w tak długim okresie rozliczeniowym. W praktyce 
zasadnicze znaczenie będzie miało rozliczenie przeciętnej, ty-
godniowej normy czasu pracy, gdyż będzie to możliwe dopie-
ro po zakończeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych, zgodnie z brzmieniem 
art. 1511 KP, oznacza pracę ponad obowiązujące pracownika 
normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar 
czasu pracy w tych systemach, w których do takiego przedłu-
żenia może dojść. Kodeks pracy przewiduje dwa typy po-
wszechnie obowiązujących norm czasu pracy: dobową oraz 
tygodniową. Praca w godzinach nadliczbowych wystąpić może 
zgodnie z przepisem w trzech sytuacjach:
1) po przekroczeniu przez pracownika dobowej normy czasu 

pracy;
2) po przekroczeniu przez pracownika przedłużonego do-

bowego wymiaru czasu pracy, jeżeli pracownik objęty jest 
jednym z równoważnych systemów czasu pracy;

3) po przekroczeniu przez pracownika tygodniowej normy 
czasu pracy.

5.2.1. Przekroczenie dobowej normy czasu pracy
Najbardziej powszechnie stosowaną dobową normą czasu pra-
cy jest zgodnie z art. 129 KP – 8 godzin. Norma taka może być 
krótsza, jeżeli przepisy szczególne dla określonych grup zawo-
dowych takie rozwiązania przewidują, np. dla pracowników 
służby zdrowia – 7 godzin i 35 minut. Jeżeli pracownik będzie 
pracował dłużej niż przewidziana dla niego dobowa norma 
czasu pracy, to w takiej sytuacji przekroczenie takie spowodu-
je pracę w godzinach nadliczbowych. Przykładowo pracownik 
wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy (czy-
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li 8 godzin dziennie) od poniedziałku do piątku. Pracownika 
obowiązuje powszechnie stosowana norma czasu pracy z Ko-
deksu pracy, czyli 8 godzin. W czwartek polecono mu pracę 
przez 10 godzin, ponieważ dostarczono pilne zlecenie na wy-
konanie dodatkowych robót. W tym dniu pracownik przekro-
czył swoją dobową normę czasu pracy o 2 godziny, czyli in-
nymi słowy, przepracował w tym dniu 2 godziny nadliczbowe 
z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

5.2.2. Przekroczenie przedłużonego dobowego wymiaru 
czasu pracy
Obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają pracę do 
12, 16 lub nawet 24 godzin w ciągu jednej dniówki roboczej. 
Do pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekrocze-
nia przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy dochodzi 
w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę, zgodnie z przyję-
tym rozkładem czasu pracy, powyżej takiego przedłużonego 
dnia pracy. Przykładowo pracownik wykonuje pracę w równo-
ważnym systemie czasu pracy – 12 godzin dziennie. W piątek 
przyszedł do pracy zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pra-
cy na 12 godzin, ale w związku z awarią systemu nawadniają-
cego musiał pozostać w pracy przez kolejne 3 godziny. W tym 
przypadku wszystkie 3 godziny mają charakter pracy w godzi-
nach nadliczbowych z powodu przekroczenia przedłużonego 
dobowego wymiaru czasu pracy. 

Weryfikacja przekroczenia dobowych norm czasu pracy nastę-
puje przez porównanie rozkładu czasu pracy dla pojedynczego 
pracownika (czyli planu jego pracy) z ewidencją czasu pracy 
(czyli faktycznie przepracowaną liczbą godzin). Jeżeli w wy-
niku tego porównania okaże się, że pracownik pracował dłu-
żej niż przewidziana dla niego dobowa norma czasu pracy lub 
w systemie równoważnym – przedłużony dobowy wymiar cza-
su pracy, to w takiej sytuacji dochodzi do pracy w godzinach 
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nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu 
pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy. 

5.2.3. Przekroczenie przeciętnej, tygodniowej normy czasu 
pracy
Praca w godzinach nadliczbowych występuje również, gdy pra-
cownik przekroczy tygodniową normę czasu pracy. W przy-
padku tygodniowej normy czasu pracy przewidzianej w Ko-
deksie pracy – ponieważ norma taka ma charakter przeciętny 
– w praktyce to powoduje, że do jej przekroczenia dojść może 
dopiero po zamknięciu okresu rozliczeniowego. 

PRZYKŁAD 

Czas� pracy� pracownika� regulowany� jest� przepisami�
Kodeksu�pracy,�zgodnie�z�którym�40-godzinna�norma�czasu�pracy�
ma�charakter�przeciętny,�co�oznacza,�że�jest�możliwe�takie�ustale-
nie� harmonogramu� czasu� pracy,� aby� w�jednym� tygodniu� praca�
przekraczała� 40� godzin,� a�w�innym� była� odpowiednio� krótsza.�
Pracownik�zatrudniony�jest�w�taki�sposób,�że�w�jednym�tygodniu�
okresu� rozliczeniowego� pracuje� od� poniedziałku� do� soboty� po�
8� godzin,� a�w�kolejnym� odpowiednio� mniej� od� poniedziałku� do�
czwartku.�W�tej�sytuacji�rozkład�czasu�pracy�jest�sporządzony�po-
prawnie�i�praca�w�godzinach�nadliczbowych�nie�wystąpi.

PRZYKŁAD 

Pracownik� wykonuje� pracę� od� poniedziałku� do� piątku�
przez� 8� godzin� dziennie.� Jego� 40-godzinna� tygodniowa� norma�
czasu�pracy�ma�charakter�przeciętny.�Okres�rozliczeniowy�wynosi�
12�miesięcy�i�obejmuje�pełen�rok�kalendarzowy.�W�jednym�z�tygo-
dni�stycznia�polecono�pracownikowi�pracę�w�„wolną�sobotę”�przez�
8� godzin.� Nie� doszło� do� rekompensaty� tej� pracy� dniem� wolnym�
w�innym� terminie� w�przyjętym� okresie� rozliczeniowym.� Po� za-
mknięciu� okresu� rozliczeniowego� niezrekompensowana� praca�
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w�sobotę� ma� charakter� pracy� w�godzinach� nadliczbowych� z�po-
wodu�przekroczenia�tygodniowej�normy�czasu�pracy.�

Jak widać z powyższego przykładu, weryfikacja pracy w go-
dzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej 
normy czasu pracy możliwa jest jedynie po zamknięciu okre-
su rozliczeniowego. Inaczej niż przy przekroczeniu dobowej 
normy czasu pracy, gdyż wtedy praca w godzinach nadliczbo-
wych występuje dokładnie w tym dniu, w którym pracownik 
przepracował więcej, niż przewiduje obowiązująca go dobowa 
norma czasu pracy.

6. Zasady rekompensowania pracy w godzinach 
nadliczbowych

6.1. Metoda finansowa

Zasadą w prawie pracy jest, że za pracę w godzinach nadlicz-
bowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy 
pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie powiększone 
o 50% dodatki, z wyjątkiem trzech sytuacji:
– pracy w porze nocnej,
– w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pra-

cy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
– w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w za-

mian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu pracy.

Za pracę w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia 
tygodniowej normy czasu pracy pracownik otrzymuje oprócz 
normalnego wynagrodzenia dodatki 100%. 

W praktyce mogą zdarzyć się również sytuacje, gdy pracownik 
w jednym dniu pracy przekroczy obie normy czasu pracy, przy 
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czym należy pamiętać, że błędem jest twierdzenie, że przekra-
cza je jednocześnie. Polski system prawa pracy nie przewidu-
je możliwości jednoczesnego przekraczania obu norm czasu 
pracy w tych samych godzinach. Każda z nich może być prze-
kroczeniem dobowej albo tygodniowej normy czasu pracy. 

PRZYKŁAD 

Pracownik� objęty� podstawowym� systemem� czasu� pracy�
(8� godzin� dziennie)� wykonuje� pracę� od� poniedziałku� do� piątku�
przez� 8� godzin.� W�sobotę� polecono� mu� pracę� przez� 10� godzin,�
przy� czym� nie� zostało� to� zrekompensowane� dniem� wolnym� od�
pracy�w�innym�dniu.�W�tym�dniu�doszło�zatem�do�przekroczenia�
dobowej�8-godzinnej�normy�czasu�pracy�(2�godziny�nadliczbowe),�
natomiast�po�zamknięciu�okresu�rozliczeniowego�wystąpiło�prze-
kroczenie�40-godzinnej,�tygodniowej�normy�czasu�pracy�(8�godzin�
nadliczbowych).�

Za� pracę� w�godzinach� nadliczbowych� z�powodu� przekroczenia�
dobowej� normy� czasu� pracy� pracownik� zachowa� prawo� do� nor-
malnego� wynagrodzenia� powiększonego� o�dwa� 50%� dodatki�
(praca� taka�nie�spełnia�bowiem�żadnych�z�trzech�warunków�wy-
mienionych�w�art.�151�§�1�KP).�

Za�pierwszych�8�godzin�natomiast�będących�przekroczeniem�ty-
godniowej�normy�czasu�pracy�pracownik�oprócz�normalnego�wy-
nagrodzenia�zachowa�prawo�do�8�dodatków�w�wysokości�100%.

6.1.1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe składa się z dwóch 
składników – wynagrodzenia normalnego oraz stosowne-
go dodatku. W wyroku z 3.6.1986 r. (I PRN 40/86, OSNCP 
z. 9/1987, poz. 140) SN uznał, że przez „normalne wynagro-
dzenie” należy uznać takie, które pracownik otrzymuje stale 
i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie 
zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, 
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jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze sta-
łym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie przepi-
sów płacowych, pracownik ma prawo do takich dodatkowych 
składników. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że w skład 
normalnego wynagrodzenia pracownika może wchodzić tak-
że premia, jeżeli ma ona charakter stały i nie jest uzależnio-
na od uzyskania określonych, konkretnych osiągnięć w pracy, 
nieobjętych zadaniami wykonywanymi w godzinach nadlicz-
bowych. 

Podstawę wymiaru dodatku za pracę nadliczbową stanowi na-
tomiast wynagrodzenie pracownika wynikające z jego oso-
bistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub 
miesięczną. W razie braku wyodrębnienia takich stawek pra-
cownik otrzymuje dodatki, których podstawę stanowi 60% 
wynagrodzenia. 

6.1.2. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych 
Kodeks pracy przewiduje możliwość wprowadzenia ryczał-
tu za pracę w godzinach nadliczbowych. Ogranicza jednak tę 
możliwość jedynie do pracowników „stale wykonujących pra-
cę poza zakładem pracy”. Przez stałe wykonywanie zadań nie 
można rozumieć czasowej zmiany miejsca wykonywania pra-
cy. Również pojęcie zakładu pracy należy wykładać, posiłku-
jąc się celem zapisu, który został wprowadzony dla tych sytu-
acji, gdy ustalenie wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych 
w tradycyjny sposób nie jest możliwe, ponieważ pracownik 
nie wykonuje pracy, w ramach której liczba godzin nie może 
podlegać bieżącej weryfikacji. Przykładowo w przypadku pra-
cowników ochrony ich zakładem pracy jest miejsce, w którym 
wykonują swoje usługi. Brak jest zatem podstaw prawnych do 
ustalenia dla tej grupy zawodowej zryczałtowanego wynagro-
dzenia za godziny nadliczbowe. Wysokość ryczałtu powinna 
być tak ustalona, aby odpowiadała przewidywanemu wymia-
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rowi pracy nadliczbowej. W razie gdyby jednak okazało się, 
że wykonanie zadań pracowniczych wymagało zwiększonego 
ilościowo nakładu pracy, przenoszącego otrzymywany ryczałt, 
pracownikowi przysługuje roszczenie o stosowną dopłatę do 
ustalonego ryczałtu. W wyroku z 11.6.1971 r. (II PR 21/71, 
niepubl. przytoczony za J. Iwulskim, Kodeks pracy. Orzecz-
nictwo, s. 571) SN stwierdził, że umowa stron może określić, 
obok wynagrodzenia zasadniczego, także stały ryczałt za go-
dziny nadliczbowe. Takie ukształtowanie wynagrodzenia jest 
dopuszczalne, lecz nie pozbawia pracownika roszczeń o wyna-
grodzenie za zatrudnianie w godzinach nadliczbowych nieob-
jętych ryczałtem. Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że umowa 
o pracę nie może naruszać uprawnień pracownika wynikają-
cych z powszechnie obowiązujących norm czasu pracy.

6.1.3. Terminy płatności wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych a okres rozliczeniowy czasu 
pracy
Z praktycznego punktu widzenia istotne są również termi-
ny płatności wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych. Otóż w sytuacji przekroczenia dobowej normy cza-
su pracy pracownik nabywa prawo do rekompensaty w dniu, 
w którym takie godziny wystąpiły. Jeżeli rekompensatą ma 
być dodatkowe wynagrodzenie, należy je przekazać w najbliż-
szym terminie płatności wynagrodzenia za pracę, nie później 
niż w ciągu najbliższych 10 dni następnego miesiąca kalenda-
rzowego (zob. art. 85 § 2 KP). Uzasadnieniem do niewypłace-
nia takiego wynagrodzenia za pracę jest alternatywny sposób 
rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych, tj. cza-
sem wolnym. Jeżeli taka rekompensata odbywa się na wnio-
sek pracownika, pracodawca zobowiązany jest do posiadania 
takiego pisemnego wniosku dołączonego do ewidencji cza-
su pracy (pracownik powinien go sporządzić przed terminem 
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