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Wprowadzenie
Ustawa z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz 
ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896, 
dalej jako: ustawa nowelizująca) weszła w życie 23.8.2013 r. 
Wprowadziła ona nowe instytucje do systemu powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy. Na szczególną uwa-
gę zasługuje przy tym 12-miesięczny okres rozliczeniowy cza-
su pracy oraz tzw. ruchoma doba pracownicza umożliwiająca 
dwukrotne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie pracowni-
czej bez konieczności ustalania z tego tytułu pracy w godzi-
nach nadliczbowych. Nowe regulacje mogły być już uprzednio 
stosowane na mocy czasowo obowiązującej tzw. ustawy anty-
kryzysowej (ustawa z 1.1.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzy-
su ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U. 
Nr 125, poz. 1035 ze zm.), która stanowiła niejako „test” dla 
nowych instytucji, obecnie trwale wprowadzonych do Kodek-
su pracy. W wyniku ich wprowadzenia pracodawca i niekiedy 
pracownik uzyskali uprawnienia do bardziej „elastycznego” 
sporządzania harmonogramu czasu pracy, który w przypad-
ku potrzeb pracodawcy związany jest ze zmiennym zapotrze-
bowaniem na wykonaną pracę, a w przypadku pracownika 
– z możliwością godzenia życia zawodowego z prywatnym. 

W publikacji, którą trzymacie Państwo w ręku, próbowałem 
przeprowadzić szczegółowo analizę prawną nowych instytucji, 
wyjaśniając mogące pojawić się w praktyce wątpliwości inter-
pretacyjne związane z ich stosowaniem. Na uwagę zasługują 
przy tym nie tylko zasady sporządzania rozkładów czasu pracy 
w dłuższych okresach rozliczeniowych czy analiza możliwości 
„uruchomienia” dotychczas statycznej doby pracowniczej, ale 



��

Wprowadzenie

również zasady wprowadzania tych instytucji w życie. Przed 
rozpoczęciem ich stosowania niezbędne jest bowiem przepro-
wadzenie konsultacji z partnerami społecznymi w celu ustale-
nia precyzyjnych zasad wprowadzenia poszczególnych insty-
tucji w życie w danej organizacji. Należy pamiętać bowiem, że 
nowe regulacje Kodeksu pracy określają jedynie ramy tych no-
wych jakości, szczegóły pozostawiając przepisom wewnątrzza-
kładowym i wynikom negocjacji z partnerami społecznymi. 

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że lektura tej publikacji ułatwi 
Państwu wprowadzenie nowych zasad gospodarowania cza-
sem pracy.

Z wyrazami szacunku 

Piotr Wojciechowski


