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Wa¿ne dla kierowników jednostek
organizacyjnych

Jak gospodarowaæ
czasem pracy?

Nowela Kodeksu pracy z dnia 14 listopada 2003 r. wprowadzi³a
szereg nowych rozwi¹zañ prawnych, których g³ównym celem by³o
stworzenie bardziej elastycznych warunków zatrudniania dla pra-
codawców, zwiêkszenie zakresu ochrony pracowników oraz do-
stosowanie polskiego prawa pracy do wymogów unijnych. Zasad-
nicze zmiany dotycz¹ Dzia³u 6 � �CZAS PRACY�, dlatego te¿ aktual-
ne uregulowania prawne przedstawiam w skrócie poni¿ej.

Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e czas pracy nie mo¿e przekraczaæ 8
godzin na dobê i przeciêtnie 40 godzin w przeciêtnie piêciodnio-
wym tygodniu pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym nieprze-
kraczaj¹cym 4 miesiêcy.

Dniami wolnymi od pracy w piêciodniowym tygodniu pracy s¹
niedziele i �wiêta, co oznacza, i¿ pracownicy nie musz¹ pracowaæ
od poniedzia³ku do pi¹tku, lecz mog¹ mieæ ustalone indywidualne
rozk³ady czasu pracy i wykonywaæ pracê np. od wtorku do soboty, od
poniedzia³ku do soboty � ale z pominiêciem wtorku czy te¿ czwartku.

Natomiast praca w niedzielê i �wiêta dozwolona jest w przypad-
kach okre�lonych przepisami Kodeksu pracy, a w Uczelni dopusz-
czalna bêdzie tylko dla niektórych grup pracowników w nastêpuj¹-
cych przyk³adowych sytuacjach:
1) w razie konieczno�ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony

¿ycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub �rodowiska albo
usuniêcia awarii,

2) przy pracy zmianowej,
3) przy niezbêdnych remontach,
4) w transporcie i w komunikacji,
5) w zak³adowych stra¿ach po¿arnych i w zak³adowych s³u¿bach

ratowniczych,
6) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
7) w rolnictwie i hodowli,
8) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu

pracy, w którym praca jest �wiadczona wy³¹cznie w pi¹tki, soboty,
niedziele i �wiêta ( w tzw. �weekendowym� systemie czasu pra-
cy).
Pracownikowi przys³uguje w ka¿dej dobie prawo do co najmniej

11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Nie dotyczy to:
1) pracowników zarz¹dzaj¹cych w imieniu pracodawcy zak³adem

pracy,
2) przypadków konieczno�ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu

ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub �rodo-
wiska albo usuniêcia awarii.
W tych przypadkach pracownikowi przys³uguje, w okresie rozli-
czeniowym, równowa¿ny okres odpoczynku.
Ponadto pracownikowi przys³uguje w ka¿dym tygodniu prawo

do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmuj¹-
cego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowe-
go.

W przypadku:
1) pracowników zarz¹dzaj¹cych w imieniu pracodawcy zak³adem

pracy,
2) konieczno�ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ¿ycia

lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub �rodowiska albo usu-
niêcia awarii oraz

3) zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w zwi¹zku z
jego przej�ciem na inn¹ zmianê, zgodnie z ustalonym rozk³a-
dem czasu pracy,

tygodniowy nieprzerwany odpoczynek mo¿e obejmowaæ mniej-
sz¹ liczbê godzin, nie mo¿e byæ jednak krótszy ni¿ 24 godziny.
Odpoczynek powinien przypadaæ w niedzielê. Niedziela obejmu-
je 24 kolejne godziny, poczynaj¹c od godziny 6.00 w tym dniu,
chyba ¿e u danego pracodawcy zosta³a ustalona inna godzina.
W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielê odpoczynek mo¿e
przypadaæ w innym dniu ni¿ niedziela.
Wobec tego, je¿eli pracownik wykonuje w przyjêtym rozk³adzie

czasu pracy pracê od poniedzia³ku do pi¹tku, to niedopuszczalne
jest wówczas �wiadczenie przez tego pracownika pracy w godzi-
nach nadliczbowych przypadaj¹cych zarówno w sobotê, jak w nie-
dzielê. Nie zostanie bowiem wtedy zachowana zasada 35 godzin
nieprzerwanego odpoczynku.

Tygodniowy czas pracy ³¹cznie z godzinami nadliczbowymi nie
mo¿e przekraczaæ przeciêtnie 48 godzin w przyjêtym okresie rozli-
czeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarz¹dzaj¹-
cych w imieniu pracodawcy zak³adem pracy. Maj¹c na uwadze
obowi¹zkowy dla pracowników okres nieprzerwanego odpoczyn-
ku dobowego oznacza to, i¿ jednego dnia pracownik mo¿e przepra-
cowaæ maksymalnie 5 nadgodzin (24-11-8 = 5).

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w zwi¹zku ze
szczególnymi potrzebami pracodawcy nie mo¿e przekroczyæ dla
poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.
Jednak¿e w regulaminie pracy jest dopuszczalne ustalenie innej
liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym ni¿ wskazana
powy¿ej. Kodeks pracy nie ustala w tym przypadku ani dolnej ani
górnej granicy nadgodzin, pracodawca ma wiêc mo¿liwo�æ usta-
lenia liczby nadgodzin zgodnie ze swoimi potrzebami.

Pracownicy zarz¹dzaj¹cy w imieniu pracodawcy zak³adem pracy
i kierownicy wyodrêbnionych komórek organizacyjnych wykonuj¹,
w razie konieczno�ci, pracê poza normalnymi godzinami pracy bez
prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytu³u pracy w godzinach
nadliczbowych. Kierownikom wyodrêbnionych komórek organiza-
cyjnych za pracê w godzinach nadliczbowych przypadaj¹cych w
niedzielê i �wiêto przys³uguje prawo do wynagrodzenia oraz dodat-
ku z tytu³u pracy w godzinach nadliczbowych, je¿eli w zamian za
pracê w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Poza wy¿ej przedstawionymi ogólnymi zasadami dotycz¹cymi
czasu pracy, Kodeks pracy dopuszcza tak¿e wykonywanie pracy w
innych systemach czasu pracy, przyk³adowo:
1) równowa¿ny system czasu pracy, stosowany  - je¿eli jest to uza-

sadnione rodzajem pracy lub jej organizacj¹. W systemie tym
dopuszczalne jest przed³u¿enie dobowego wymiaru czasu pra-
cy, nie wiêcej jednak ni¿ do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczaj¹cym 1 miesi¹ca. Przed³u¿ony dobowy wymiar
czasu pracy jest równowa¿ony krótszym dobowym wymiarem
czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

2) zadaniowy system czasu pracy, stosowany w przypadkach uza-
sadnionych rodzajem pracy lub jej organizacj¹ albo miejscem
wykonywania pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracowni-
kiem, ustala czas niezbêdny do wykonania powierzonych zadañ,
uwzglêdniaj¹c wymiar czasu pracy wynikaj¹cy z norm ogólnych;

3) system skróconego tygodnia pracy, stosowany na wniosek pra-
cownika. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy
przez pracownika przez mniej ni¿ 5 dni w ci¹gu tygodnia, przy
równoczesnym przed³u¿eniu dobowego wymiaru czasu pracy,
nie wiêcej ni¿ do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekra-
czaj¹cym 1 miesi¹ca;

4) tzw. weekendowy system czasu pracy, stosowany na wniosek
pracownika. W tym systemie czasu pracy praca jest �wiadczona
wy³¹cznie w pi¹tki, soboty, niedziele i �wiêta.
Dopuszcza siê przed³u¿enie dobowego wymiaru czasu pracy,
nie wiêcej jednak ni¿ do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczaj¹cym 1 miesi¹ca.
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