
Rozliczanie czasu 
pracy w praktyce

W
p

ro
w

ad
ze

n
ie

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19150-rozliczanie-czasu-pracy-w-praktyce-lukasz-prasolek
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19150-rozliczanie-czasu-pracy-w-praktyce-lukasz-prasolek
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19150-rozliczanie-czasu-pracy-w-praktyce-lukasz-prasolek


XVII

Wprowadzenie

Książka „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” jest szerokim kompendium wiedzy na temat jednego
z najtrudniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy, jakim jest czas pracy, a dodatkowo koncen-
truje się tylko na jego jednej części, jaką jest rozliczenie nadgodzin oraz innej dodatkowej pracy
wykonywanej przez pracowników. Łączy ona w sobie problematykę kadrową oraz płacową i w bar-
dzo przystępny sposób ukazuje, jak dokonać rozliczenia czasu pracy i zrekompensować dodatkową
pracę zarówno wynagrodzeniem, jak i czasem wolnym od pracy.

Chronologiczny układ książki jest oparty na kolejności działań podejmowanych w firmie, co ozna-
cza, że najpierw opisane są zasady rozliczenia pracy w nadgodzinach i pracy w dni wolne od pracy,
z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej zatrudniania pracowników pracujących w niepełnym wy-
miarze czasu pracy, niepełnosprawnych oraz kadry kierowniczej. W drugiej części książki pojawia
się natomiast problematyka płacowa dotycząca rekompensaty za pracę w nadgodzinach, pracę wy-
konywaną w nocy i dyżury pracownicze. W drugim wydaniu książka została rozbudowana o dwa
nowe rozdziały dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz dochodzenia przed są-
dem pracy roszczeń dotyczących godzin nadliczbowych.

W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki
nadgodzin, bez którego nie dałoby się opisać przede wszystkim zasad ustalania podstawy do wy-
liczenia normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe. Przy kwestiach związa-
nych z technicznym sposobem obliczania świadczeń płacowych przyjęto z kolei sposób ich ustala-
nia wynikający z dostępnych stanowisk PIP i resortu pracy, które w całości zostały zamieszczone
na końcu książki. W przypadku rozbieżności w stanowiskach urzędowych przyjęto w treści książki
rozwiązania bezpieczniejsze dla pracodawców, aby postępowanie w zgodzie z nimi nie przyspa-
rzało ryzyka mandatu w razie kontroli PIP.

Niewątpliwie atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne dzia-
łania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu
pracy. W ten sposób pokazano m.in., jak na rozliczenie czasu pracy wpływa doba pracownicza,
długość okresu rozliczeniowego czasu pracy czy zwolnienie pracownika w trakcie okresu rozlicze-
niowego.

W drugim wydaniu książki uwzględniono szereg nowych wyjaśnień urzędowych z lat 2016–2019,
które dotyczą coraz bardziej kazuistycznych przypadków, jak sposób rozliczenia nadgodzin przy-
padających w dobie urlopowej, po odpracowaniu wyjścia prywatnego czy możliwość oddawania
czasu wolnego od pracy za godziny ponadwymiarowe. Dzięki temu książka jest najszerszym kom-
pendium wiedzy dostępnym na rynku wydawniczym, które dotyczy tylko problematyki rozliczania
czasu pracy.
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Książka nie byłaby z pewnością tak wartościowa, gdyby nie moi Klienci i uczestnicy szkoleń, za-
dający ciekawe pytania i podsyłający kolejne problemy do rozstrzygnięcia, którym niniejszym ser-
decznie dziękuję.

Łukasz Prasołek
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