
23 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zmiany 

w przepisach dotyczących czasu pracy.   

Zgodnie z art. 129 § 2 Kp w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione 

przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub 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. 

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy ustala się: 

1)   w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi 

zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z 

organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a, albo 

2)   w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie 

przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje 

związkowe. 

Pracodawca ma obowiązek przekazać kopię porozumienia w sprawie przedłużenia 

okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 

Do Kodeksu pracy wprowadzono też przepisy dotyczące ruchomego czasu pracy. Zgodnie z 

art. 1401 Kp rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w 

dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy lub przedział czasu, 

w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym 

rozkładem jest dla pracownika dniem pracy. W przypadku ww. rozkładów ponowne 

wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

Ruchomy czas pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z zakładowymi 

organizacjami związkowymi, a jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje 

związkowe – w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników. Ruchomy czas 

pracy może też być stosowane na pisemny wniosek pracownika. 

Uregulowano także kwestię odpracowywania prywatnych wyjść z pracy. W myśl art. 151 § 21 

Kp nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, 

udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. 

Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku 

dobowego i tygodniowego. 

 


