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1 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisa³ 

ustawê z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy 

o zwi¹zkach zawodowych. Kluczowe zmiany 

dotycz¹ wyd³u¿enia okresu rozliczeniowego 

nawet do 12 miesiêcy i wprowadzenia tzw. 

ruchomego czasu pracy. Pozwoli to na 

uelastycznienie czasu pracy pracowników 

oraz planowanie czasu pracy w d³u¿szej 

perspektywie. Pracodawca, chc¹cy wyd³u¿yæ 

okres rozliczeniowy, powinien dostosowaæ 

postanowienia regulaminu pracy lub 

obwieszczeñ okreœlaj¹cych d³ugoœæ 

stosowanych okresów rozliczeniowych.

• 

• 

Wyd³u¿enie okresu rozliczeniowego

Przeciêtna norma dzienna i tygodniowa nie ulegn¹ 

zmianie i nadal bêd¹ wynosiæ odpowiednio 8 i 40 

godzin w piêciodniowym tygodniu pracy. 

Pracodawcy otrzymaj¹ natomiast mo¿liwoœæ 

wyd³u¿enia okresu rozliczeniowego do 12 miesiêcy 

w ka¿dym systemie czasu pracy, gdy bêdzie 

to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, 

technicznymi lub dotycz¹cymi organizacji pracy. 

Takie rozwi¹zanie szczególnie doceni¹ pracodawcy, 

których us³ugi i produkcja uzale¿nione s¹ od 

sezonowoœci. 

Okres 12 miesiêcy wskazany w Ustawie stanowi 

jedynie górn¹ granicê. Pracodawcy mog¹, ale nie 

musz¹ z niej skorzystaæ. Mo¿liwe jest przed³u¿enie 

okresu rozliczeniowego np. do 8 miesiêcy.

Ruchomy czas pracy i rozk³ad czasu pracy

Ustawodawca wprowadza uregulowania dotycz¹ce 

ruchomego czasu pracy poprzez odpowiednie 

stosowanie postanowieñ dotycz¹cych rozk³adu 

czasu pracy.

Pracodawca bêdzie musia³ przekazaæ pracownikowi 

(pisemnie lub elektronicznie) jego rozk³ad czasu 

pracy, co najmniej 1 tydzieñ przed rozpoczêciem 

pracy w okresie, na który dany rozk³ad czasu pracy 

zosta³ przygotowany. Rozk³ad czasu pracy mo¿e 

byæ krótszy ni¿ przyjêty okres rozliczeniowy, 

powinien jednak obejmowaæ co najmniej 1 miesi¹c.

Ustawa okreœla sytuacje, w których pracodawca 

nie jest obowi¹zany do sporz¹dzenia rozk³adu 

czasu pracy. Bêdzie to mia³o miejsce np. gdy 

rozk³ad czasu pracy danego pracownika wynika 

z przepisów prawa lub z umowy o pracê.

Ruchomy czas pracy daje pracodawcy mo¿liwoœæ 

wskazania pracownikowi ró¿nych godzin rozpoczy-

nania pracy w dniach, które s¹ dniami pracy np. 

we wtorek pracownik rozpoczyna pracê o godz. 

9.00, a w œrodê o godz. 10.30. Jeszcze bardziej 

elastycznym rozwi¹zaniem jest mo¿liwoœæ 

wskazania przez pracodawcê jedynie przedzia³u 

czasu, w którym pracownik zobowi¹zany jest do 

rozpoczêcia pracy. Jednoczeœnie godziny pracy, 

wystêpuj¹ce w tej samej dobie (przy uwzglêdnieniu 

okresu odpoczynku dobowego), nie stanowi¹ godzin 

nadliczbowych. Stosuj¹c zmodyfikowane regulacje 

nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie one mog¹ naruszaæ prawa 

pracownika do odpoczynku zarówno dobowego, 

jak i tygodniowego (odpowiednio 11 i 35 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku).

Ustawodawca, wprowadzaj¹c ruchomy czas pracy, 

wprowadzi³ równie¿ zapisy chroni¹ce pracowników. 

Zgodnie z tymi zapisami pracownik, który w danym 

miesi¹cu nie ma obowi¹zku œwiadczenia pracy ze 

wzglêdu na ustalony przez pracodawcê rozk³ad 

czasu pracy, powinien otrzymaæ wynagrodzenie

nie ni¿sze ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê 

(w 2013 r. – 1600 z³ brutto). W przypadku praco-

wników zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu 

pracy wynagrodzenie nale¿y obliczyæ proporcjonalnie 

do wymiaru czasu pracy. 
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•  Jak wprowadziæ wyd³u¿ony okres 

   rozliczeniowy i ruchomy czas pracy

Pracodawca mo¿e przed³u¿yæ okres rozliczeniowy 

oraz wprowadziæ ruchomy czas pracy w uk³adzie 

zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zak³adowymi 

organizacjami zwi¹zkowymi. Je¿eli nie jest mo¿liwe 

uzgodnienie treœci porozumienia ze wszystkimi 

zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi, 

pracodawca uzgadnia treœæ porozumienia 

z organizacjami zwi¹zkowymi reprezentatywnymi 

w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy. Je¿eli 

w danym przedsiêbiorstwie nie funkcjonuj¹ 

zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, pracodawca 

zawiera porozumienia z przedstawicielami 

pracowników, wy³onionymi w trybie przyjêtym 

u danego pracodawcy.

Pracodawca zobowi¹zany jest przekazaæ kopiê 

zawartego porozumienia w³aœciwemu okrêgowemu 

inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych 

od dnia jego zawarcia. 

Wprowadzenie wyd³u¿onego okresu rozliczeniowego 

nie wy³¹cza stosowania przepisów chroni¹cych 

pewne grupy pracowników np. kobiety w ci¹¿y. 

Zgodnie z przepisami przejœciowymi Ustawy, 

okresy rozliczeniowe które aktualnie obowi¹zuj¹, 

koñcz¹ siê z up³ywem czasu, na jaki zosta³y 

wprowadzone. 

Wprowadzenie wyd³u¿onego okresu rozlicze-

niowego wymagaæ bêdzie zmiany postanowieñ 

regulaminu pracy lub obwieszczeñ okreœlaj¹cych 

d³ugoœæ okresów rozliczeniowych stosowanych 

u danego pracodawcy. Dlatego mo¿na ju¿ 

zmieniaæ regulacje wewnêtrzne tak aby po 

zakoñczeniu aktualnie obowi¹zuj¹cych okresów 

rozliczeniowych mog³y obowi¹zywaæ wyd³u¿one 

okresy rozliczeniowe.

Ustawa wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni 

od dnia og³oszenia w Dzienniku Ustaw. 

Micha³ Balicki

+48 22 50 50 762

E-mail ?
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