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ELASTYCZNE WARUNKI UMOWY O PRAC JAKO
FORMA REDUKCJI KOSZTÓW PRACY
Ryszard Jurkowski
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie1
Streszczenie. W artykule przedstawiono kwestie dotyczce elastycznego zatrudniania
pracowników. Wykazano, e elastyczne zatrudnianie pracowników obejmuje moliwo
ustalania przez pracodawc miejsca wykonywania pracy oraz rozkadów czasu pracy, w dopuszczalnych normach czasu pracy, w dobie, w tygodniu oraz w okresie rozliczeniowym.
Elastyczno tych elementów stosunku pracy umoliwia racjonalne ksztatowanie kosztów
pracy, bez naruszania przepisów prawa pracy. Poza rozwaaniami tego artykuu pozostaj
kwestie elastycznych form prawnych podstaw zatrudniania, takich jak: samo zatrudnienie,
umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa.
Sowa kluczowe: koszty pracy, miejsce wykonywania pracy, czas pracy, elastyczne formy
zatrudniania pracowników

WSTP
Celem artykuu jest prezentacja moliwoci uelastycznienia stosunku pracy w celu
racjonalizowania kosztów pracy, jednake bez naraania si pracodawcy na naruszenie
przepisów prawa pracy i odpowiedzialno prawn z tym zwizan.
Przyjto, e pracodawca moe elastycznie ksztatowa zatrudnianie pracownika ze
wzgldu na wasne potrzebny technologiczne, organizacyjne czy kosztowe, oraz e uelastycznieniu moe podlega miejsce wykonywania pracy, a take czas pracy.
W artykule wykorzystano wyniki bada wykonanych metod analizy treci literatury
oraz analizy treci norm prawnych w przyjtym zakresie, a take analizy treci orzecznictwa sdowego dotyczcego przyjtego zakresu. Zastosowano równie metod dokumentacyjn w odniesieniu do dokumentacji pracowniczej, obejmujcej tre umów
o prac oraz ewidencj czasu pracy, w tym harmonogramy pracy. Materia badawczy
pozyskano take poprzez wywiady z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych
podmiotów objtych badaniami. Badania prowadzono w jednostkach transportu kolejowego duej grupy kapitaowej w latach 2001–2002, w jednostkach organizacyjnych
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podmiotu nalecego do sektora nansów w 2008 roku oraz w trzech ogólnokrajowych
sieciach hotelarskich, dziaajcych w Polsce w latach 2006–2009.
Tre artykuu podzielono na 3 zasadnicze czci: koszty pracy, elastyczno miejsca
wykonywania pracy i elastyczno czasu pracy.
KOSZTY PRACY
Najogólniej koszty mona okreli, jako wyraone w pienidzu, zuyte rodki i przedmioty pracy, wynagrodzenia oraz inne poniesione wydatki dla uzyskania okrelonego
uytecznego efektu, poprzez wytworzenie produktu lub wiadczenie usugi [Cebrowska
2005]. Koszty s to okrelone w jednostkach pieninych nakady poniesione na realizacj zada przedsibiorstwa [Pietraszewski 2003]. To wyraone w pienidzu, celowo
zuyte rzeczowe skadniki majtku i pracy ludzkiej oraz wykorzystane usugi obcych
podmiotów, a take inne nakady zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
w okrelonym czasie [Dbski, Dbski 1994]. Koszty (i straty) to zgodnie z ustaw orachunkowoci uprawdopodobnione zmniejszenie korzyci ekonomicznych w okresie
sprawozdawczym, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie obnienia wartoci aktywów, albo zwikszenia wartoci zobowiza i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitau wasnego lub zwikszenia jego niedoboru, w inny sposób ni wycofanie
rodków przez udziaowców lub wacicieli. Kosztami uzyskania przychodów, wedug
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, s to koszty poniesione w celu osignicia przychodów oraz wydatki poniesione przez pracodawc na zapewnienie prawidowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych, a take odpisy z tytuu zuycia rodków trwaych
oraz wartoci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Ustawodawca moe
wycza niektóre wydatki ze struktury kosztów, co prowadzi do zwikszenia podstawy
wymiaru podatku dochodowego. Do kosztów zalicza si take okrelone wydatki na cele
spoeczne, w tym podatki o charakterze kosztowym czy ubezpieczenia, np. w postaci
wpat skadek emerytalnych, rentowych, zdrowotnych [Naumiuk 2002]. Koszty stanowi
podstawowy element dla ustalania racjonalnoci gospodarowania [Juszczyk 2007]. Sporód kosztów szczególne znaczenie maj koszty pracy tj. koszty wynikajce z zatrudniania
pracowników, przede wszystkim wynagrodzenia, wiadczenia na rzecz pracowników wynikajce z przepisów ustawowych, koszty zapewniania waciwych warunków pracy.
Koszty pracy obejmuj ogó wydatków, jakie ponosi rma w zwizku z pozyskiwaniem, utrzymaniem, przekwali kowaniem i doskonaleniem pracowników oraz z tytuu
obligatoryjnych skadek na ubezpieczenie spoeczne [GUS 1997]. Koszty pracy mog by
ujmowane jako ogó wydatków podmiotu gospodarczego, ponoszonych na rzecz swoich
pracowników i ich rodzin oraz uczniów [Micho 1991].
Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za
prac. Zasada ta, rozwinita w Europejskiej Karcie Spoecznej, oznacza takie wynagrodzenie, które zapewni pracownikom i ich rodzinom godziwy (odpowiedni) poziom ycia.
Jest ono zwikszane w przypadku zwikszenia pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych, spenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, w tym ze wzgldu na
pe, a jego utrata jest poprzedzona rozsdnym okresem wypowiedzenia i podlega ochronie prawnej przed nielegalnym zmniejszaniem (potrcaniem). Wynagrodzenia obejmuj
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wypaty pienine oraz warto wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty nalene pracownikom z tytuu pracy [GUS 2005]. Wynagrodzenie za prac powinno by tak ustalone, aby odpowiadao w szczególnoci rodzajowi wykonywanej pracy i kwali kacjom
wymaganym przy jej wykonywaniu, a take uwzgldniao ilo i jako wiadczonej
pracy. Wynagrodzenie przysuguje za prac wykonan, za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa
pracy tak stanowi. Bd tu wystpoway wynagrodzenia lub wiadczenia nansowe
nalene pracownikowi w przypadkach niewykonywania pracy, w tym, w razie patnej
przerwy w pracy oraz w razie nieobecnoci w pracy, gdy przepisy prawa pracy przewiduj obowizek wypaty wynagrodzenia lub innego wiadczenia.
Wynagrodzenie pracownika stanowi podstaw wymiaru wiadcze pracowniczych.
Obcienia z tych tytuów mog by ksztatowane jako bezporednie koszty pracodawcy,
ale powinny by brane pod uwag take wtedy, gdy obciaj wynagrodzenie wypacane
pracownikowi, gdy w efekcie pracownik otrzyma wynagrodzenie obnione (netto) i to
wynagrodzenie stanowi jego przychód, sucy utrzymaniu jego i jego rodziny. W szczególnoci dotyczy to skadek na ubezpieczenie spoeczne, które obciaj bezporednie
koszty pracodawcy na poziomie ok. 20% podstawy wymiaru, a przy uwzgldnieniu take obcienia pracownika na cznym przecitnym poziomie ok. 38%, skadki na fundusz pracy na poziomie 2,45% podstawy wymiaru, skadki na fundusz gwarantowanych
wiadcze pracowniczych w wysokoci 0,10% podstawy wymiaru, opaty na pastwowy fundusz rehabilitacji osób niepenosprawnych na przecitnym poziomie ok. 2,5%
podstawy wymiaru, a take odpisu na zakadowy fundusz wiadcze pracowniczych w
wysokoci podstawowej 37,5% podstawy wymiaru. Take obciajca wynagrodzenie
pracownika zaliczka na podatek dochodowy w wysokoci co najmniej podstawowej tj.
18% podstawy wymiaru oraz skadka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokoci 1,75%
podstawy wymiaru.
Koszty zapewnienia waciwych warunków pracy obejmuj w szczególnoci wydatki
pracodawcy wynikajce z obowizku zapewnienia waciwych warunków bezpieczestwa i higieny pracy (bhp), w tym koszty wyposaenia pracownika w ochrony indywidualne i zbiorowe, koszty szkole w dziedzinie bhp, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska, koszty medycyny pracy, a take koszty wyposaenia stanowiska pracy
i pracownika, koszty podróy subowych, koszty szkole mody kujcych kompetencje
zawodowe i osobiste.
W celu obnienia kosztów pracy pracodawca moe, w porozumieniu z pracownikiem,
elastycznie uksztatowa niektóre warunki pracy. Jednake pracodawca powinien pamita, e elastyczne formy zatrudniania pracowników nie mog narusza bezwzgldnie
obowizujcych norm prawa pracy, praw podstawowych pracownika oraz zasad wspóycia spoecznego i spoeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa.

ELASTYCZNO MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY
Miejsce wykonywania pracy powinno zosta okrelone w umowie o prac, a to
postanowienie umowne jest traktowane przez ustawodawc, jako istotne. Miejsce wykonywania pracy powinno by tak ustalone, by pracownik mia moliwo wykonywania
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zada, wliczajc w to czas dojazdu do miejsca, ich wykonywania, w ramach umówionej
dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjtym okresie rozliczeniowym [Wyrok
I PKN 350/00].
Ogólnie przez pojcie miejsce pracy rozumie si stay punkt w znaczeniu geogra cznym albo pewien oznaczony obszar, stref okrelon granicami jednostki administracyjnej podziau kraju lub w inny dostatecznie wyra ny sposób, w którym ma nastpi dopenienie wiadczenia pracy [Wyrok I PR 19/85]. Staym punktem geogra cznym moe
by siedziba pracodawcy (miejsce pooenia zakadu pracy) albo miejsce zamieszkania
pracownika. Ustawodawca dopuszcza take wykonywanie pracy w miejscu swobodnie
wybranym przez pracownika, w formie telepracy, gdy praca moe by wykonywana
z wykorzystaniem rodków komunikacji elektronicznej.
W przypadku, gdy miejscem wykonywania pracy bdzie siedziba pracodawcy, pracodawca bdzie zobowizany do zapewnienia na wasny koszt waciwych warunków pracy, w szczególnoci ze wzgldu na wymogi w zakresie bhp, ochrony przeciwpoarowej
i ochrony rodowiska, w tym wymogi dotyczce obiektów budowlanych i pomieszcze.
Ponadto pracownik powinien by poddawany badaniom lekarskim w zakresie wystpujcych w rodowisku pracy warunków pracy i zagroe. Pracodawca zapewnia take
warunki dbaoci o miejsce wykonywania pracy, w tym o stan techniczny, czysto
i porzdek.
W przypadku, gdy miejscem wykonywania pracy bdzie miejsce zamieszkania
pracownika pracodawca bdzie zobowizany do zapewnienia na wasny koszt narzdzi
wykonywania pracy, w szczególnoci ubezpieczonego sprztu, a take pokry koszty instalacji sprztu i koszty szkole w zakresie jego obsugi. Pracodawca powinien take poddawa pracownika badaniom lekarskim, uwzgldniajcym specy k pracy w domu oraz
poddawa szkoleniom bhp, uwzgldniajcym t specy k. Pracodawca nie musi ponosi
kosztów wynikych z dbaoci o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy, kosztów wynikych z zapewnienia waciwego stanu obiektu budowlanego i pomieszcze,
kosztów wynikych z zapewnienia odpowiednich urzdze higieniczno-sanitarnych.
W przypadku, gdy miejscem wykonywania pracy bdzie obszar geogra czny, pracodawca bdzie mia obowizek zapewnienia na wasny koszt rodków pracy (np. wyposaenie w samochód lub zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika), kosztów
tych elementów ochrony indywidualnej, które wynikaj ze specy ki pracy, a take bada
lekarskich i szkole w zakresie bhp, uwzgldniajcych specy k pracy. Natomiast pracodawca nie bdzie mia obowizku ponoszenia kosztów zapewnienia waciwego stanu
obiektów budowlanych i pomieszcze ze wzgldu na to, e ich waciwy stan ma zapewni dysponent tych obiektów lub pomieszcze. Pracodawca nie bdzie ponosi kosztów
dbaoci o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze. Ponadto pracodawca nie bdzie
ponosi kosztów podróy, w tym diet, wiadcze rozkowych [Wyrok I PR 19/85], czy
kosztów noclegu. Nie jest podró subow stae wykonywanie zada w rónych miejscowociach i terminach, jeeli ich wyboru dokonuje kadorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy [Wyrok I PKN 350/00].
Elastyczno miejsca pracy wykorzystywana jest w zasadzie do zatrudniania osób,
których praca wymaga staego przemieszczania si po znacznym terenie. Dotyczy to przede
wszystkim przedstawicieli handlowych, wyposaanych z reguy w pojazd samochodowy
oraz w rodki cznoci. Nie jest natomiast wykorzystana w stosunku do pracowników na
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innych stanowiskach pracy, take w rmach wielozakadowych, nawet jeli praca wymaga przemieszczania si pracownika (np. obchód pracownika kontrolujcego stan szlaku
kolejowego) lub umoliwia powierzanie wykonywania pracy w rónych obiektach (np.
w poszczególnych hotelach). W badanych jednostkach nie wykorzystywano pracy domowej ze wzgldu na specy k pracy, wymagajc obecnoci pracownika w siedzibie
pracodawcy lub w terenie.

ELASTYCZNO CZASU PRACY
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w zakadzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Obejmuje to czas, w którym pracownik faktycznie wykonuje prac oraz czas, w którym pracownik pozostaje w gotowoci do pracy, lecz pracy nie wiadczy [Iwulski J., Sanetra W.
2000]. Czas pracy jest miernikiem pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy
oraz miar ekstensywnego zakresu wiadczenia pracy, decydujc o zakresie uprawnienia pracownika do wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwizanych z prac
[Wyrok II PK 265/04]. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy oznacza stan zycznej
i psychicznej gotowoci pracownika do wykonywania pracy w wyznaczonym miejscu
[Jakowski, Maniewska 2004]. Organizowanie procesu pracy, w tym równie ustalenie
obowizujcego pracowników rozkadu czasu pracy naley do uprawnie dyspozycyjnych pracodawcy. Ustalona przez pracodawc organizacja czasu pracy i pó niejsze zmiany w tym zakresie wi pracowników bez potrzeby dokonywania przez pracodawc
wypowiedzenia warunków pracy lub pacy [Wyrok I PZP 60/76]. Ogólnie czas pracy nie
moe przekracza 8 godzin na dob i rednio 40 godzin w przecitnie piciodniowym
tygodniu pracy w przyjtym okresie rozliczeniowym nieprzekraczajcym 4 miesicy,
przy czym w niektórych przypadkach moe by wyduony do 6, a nawet 12 miesicy. Tygodniowy czas pracy, cznie z godzinami nadliczbowymi, nie moe przekracza
przecitnie 48 godzin w przyjtym okresie rozliczeniowym. Pracodawca, ksztatujc czas
pracy pracownika, ma obowizek zapewni pracownikowi 11-godzinny wypoczynek
w kadej dobie, w której przewiduje jego zatrudnienie (z wyczeniem niektórych systemów wyduonego czasu dobowego) oraz ma obowizek zapewnienia 35-godzinnego
wypoczynku tygodniowego (z wyczeniem m.in. pracy zmianowej).
Czas pracy, jako podstawa ksztatowania kosztów pracy, moe by kwali kowany jako
efektywny – gdy w tym czasie powstaj efekty pracy pracownika, oraz jako nieefektywny
– gdy w czasie pracy lub w czasie zaliczanym do czasu pracy, efekty pracy nie powstaj
(najczciej w przypadkach, gdy pracownik w sposób uzasadniony pracy nie wykonuje),
a przysuguje pracownikowi wynagrodzenie lub inne wiadczenie ze stosunku pracy.
Ustawodawca wymaga, aby czas pracy pracownika by ujty systemowo, przy czym
systemy czasu pracy pozwalaj pracodawcy na elastyczne ksztatowanie zaangaowania
pracownika. Do systemowych elementów efektywnego czasu pracy, które mog by wykorzystywane do wprowadzania elastycznych form pracy, nale:
x dostosowania w zakresie normatywnego czasu pracy:
 rozkad czasu pracy w dobie, obejmujcy w szczególnoci:

wyduenie dobowego wymiaru czasu pracy,
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praca zmianowa,

zadaniowy czas pracy,

praca w porze nocnej,

wprowadzenie ryczatu za prac w porze nocnej,

przerywany czas pracy,

przesunicie godzin pracy wskutek przerwy na lunch;
 rozkad czasu pracy w tygodniu, obejmujcy w szczególnoci:

wyduenie tygodniowego wymiaru czasu pracy,

zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu (system skróconego tygodnia pracy),

praca weekendowa,

praca w niedziele i wita;
x dostosowania w zakresie ponadnormatywnego czasu pracy:

wyduenie dopuszczalnej normy pracy w godzinach nadliczbowych,

wprowadzenie ryczatu za prac w godzinach nadliczbowych;
x dostosowanie okresu rozliczeniowego do warunków wykonywania pracy.
Dobowy wymiar czasu pracy pracownika moe zosta wyduony:
x do 12 godzin na dob, jeeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacj
(przyczyny techniczno-technologiczne),
x do 16 godzin na dob przy pracach polegajcych na dozorze urzdze lub zwizanych
z czciowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy,
x do 24 godzin na dob w stosunku do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu
mienia lub ochronie osób, a take pracowników zakadowych stray poarnych i zakadowych sub ratowniczych.
Czas pracy w tych systemach, w wymiarze ponad 8 godzin, nie jest prac w godzinach nadliczbowych i nie powoduje dodatkowych kosztów z tego wzgldu [Wyrok
II PK 241/04]. Wyduony dobowy czas pracy jest równowaony czasem wolnym w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Jednake w zakresie, w jakim przeduony
czas pracy nie zostanie wyrównany skróceniem czasu pracy lub wolnymi dniami pracy
w innych dniach lub tygodniach w okresie rozliczeniowym, prac w tej czci naley
traktowa, jako prac wykonywan w godzinach nadliczbowych i za prac tak przysuguje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie [Wyrok I PRN 110/80]. Wprowadzenie
takiego systemu skutkuje tym, e pracodawca ma zapewnion obsug stanowiska pracy
w czasie wyduonym, a przy równoczesnym zastosowaniu pracy zmianowej – przez ca
dob, natomiast pracownik ma z reguy wiksz liczb dni wolnych od pracy. Jednake
pracodawca powinien pamita, e pracownik nie moe mie przeciwwskaza do wykonywania pracy w wyduonym dobowym czasie pracy, oraz e pracownikowi naley
zapewni odpoczynek. Pracownikowi zatrudnionemu w równowanym czasie pracy do
12 godzin – w kadej dobie pracy w wymiarze nie mniej ni 11 godzin odpoczynku,
natomiast pracownikowi zatrudnionemu w równowanym czasie pracy do 16 lub do
24 godzin – bezporednio po kadym okresie wykonywania pracy w przeduonym
dobowym wymiarze czasu pracy, przez czas odpowiadajcy co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezalenie od odpoczynku tygodniowego.
Praca zmianowa moe by wprowadzona w kadym systemie czasu pracy, w tym take w niedziele i wita. Polega na ustaleniu zmiany pory rozpoczynania i koczenia pracy
po upywie okrelonej liczby godzin, dni lub tygodni. Praca zmianowa oznacza, zgodnie
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z dyrektyw 2003/88/WE, kad form organizacji pracy, zgodnie z któr pracownicy
zmieniaj si na tych samych stanowiskach pracy wedug okrelonego harmonogramu,
cznie z systemem nastpowania po sobie, który moe mie charakter nieprzerwany lub
przerywany oraz pociga za sob konieczno wykonywania pracy przez pracownika
o rónych porach w cigu okrelonych dni lub tygodni. Praca zmianowa jest szczególnie
przydatna w organizacjach pracy opartych na staej pracy urzdze lub procesów, których
funkcjonowanie nie moe lub nie powinno by zatrzymane. Praca zmianowa, przy zachowaniu innych norm czasu pracy umoliwia zatrudnianie pracownika w niedziele i wita,
umoliwia zatrudnianie pracownika we wszystkie godziny w czasie doby, a take umoliwia zatrudnianie pracownika we wszystkie dni tygodnia. Jednake wprowadzajc zmianowo pracy, pracodawca powinien pamita, e wskutek ustanowienia rónych godzin
rozpoczynania i koczenia pracy w rónych dniach lub tygodniach, pracownik nie moe
zosta pozbawiony prawa do 11-godzinnego wypoczynku dobowego oraz co najmniej
24-godzinnego wypoczynku tygodniowego. Naruszenie tych okresów skutkuje koniecznoci oddania pracownikowi patnego czasu wolnego. Take w przypadku, gdy system
zmianowy prowadzi do ponownego zatrudnienia pracownika w okresie kolejnych 24 godzin, liczonych od podjcia przez pracownika pracy w poprzedniej zmianie, powstan
dodatkowe koszty wskutek obowizku zaliczenia tych godzin do godzin nadliczbowych
i zapaty dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem za prac w godzinach nadliczbowych. W przypadku pracy zmianowej moliwe s uzasadnione przekroczenia dopuszczalnych norm czasu pracy. Takie sytuacje mog wystpowa na stanowiskach pracy,
na których praca nie moe by przerwana (np. ruch pocigów lub obsuga recepcyjna
w hotelu), a pracownik nie moe opuci miejsca pracy przed przybyciem zmiennika.
System zadaniowego czasu pracy moe zosta wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacj lub miejscem jej wykonywania. System ten
ustala pracodawca po porozumieniu z pracownikiem, przez ustalenie czasu niezbdnego do wykonania powierzonych zada, uwzgldniajc wymiar czasu pracy wynikajcy
z podstawowych norm czasu pracy. Zadania powinny by tak ustalone, aby pracownik,
przy dooeniu naleytej starannoci i sumiennoci, móg je wykona w cigu 8 godzin na
dob i przecitnie 40 godzin tygodniowo, w przecitnie piciodniowym tygodniu pracy,
w przyjtym okresie rozliczeniowym [Jakowski, Maniewska 2006]. Stosowanie tego
systemu nie powoduje naruszenia zasady równego traktowania [Wyrok I PK 377/03],
jednak nie moe prowadzi do przekroczenia dopuszczalnych norm czasu pracy, a przy
ich zachowaniu nie wymaga prowadzenia ewidencji czasu pracy w godzinach, nie wymaga godzinowego rozliczania pracownika, jak równie nie uprawnia pracownika do dodatku z tytuu pracy w godzinach nadliczbowych. Praca zmianowa jest wykorzystywana
jako forma elastycznoci pracy w szczególnoci dla osób zatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych, jeeli ich podwadni byli zatrudnieni w systemie zmianowym, a take dla
przedstawicieli handlowych. W przypadku kierowników taki system zatrudniania uzasadniano tym, i funkcja kierownicza wymaga kontrolowania pracy podwadnych w rónych
porach dnia i w rónych dniach w tygodniu, std trudnoci w naleytym prowadzeniu
ewidencji czasu pracy kierownika. Natomiast w przypadku przedstawicieli handlowych
uzasadnieniem byo to, e osoby te, pracujc w terenie, same organizuj sobie prac i czas
pracy, nie ma nad nimi staej kontroli i unika si trudnoci wynikajcych z prowadzenia
ewidencji czasu pracy w godzinach oraz w godzinach nadliczbowych. W badanych jedOeconomia 8 (1) 2009
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nostkach nie wykorzystywano tego systemu do obejcia przepisów o czasie pracy w celu
uniknicia rejestrowania pracy w godzinach nadliczbowych, co mogoby prowadzi do
naruszenia praw pracowniczych.
Praca w porze nocnej obejmuje kolejne 8 godzin pomidzy 21.00 a 7.00, wskazane
w regulaminie pracy. Ustawodawca nie wymaga szczególnych warunków dla zatrudniania
pracownika w porze nocnej. Co wicej, pracodawca moe zatrudnia pracownika w porze nocnej w kadej dobie. Pracownik, którego rozkad czasu pracy obejmuje w kadej
dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, lub którego co najmniej 1/4 czasu
pracy w okresie rozliczeniowym przypada na por nocn, jest pracujcym w nocy. Na
jego pisemny wniosek, pracodawca jest zobowizany do powiadomienia inspektora
pracy o takim zatrudnieniu. Tylko w przypadku, gdy pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo zwizane z duym wysikiem zycznym lub umysowym, jego
dobowy czas pracy nie moe przekracza 8 godzin. W pozostaych przypadkach pracodawca moe stosowa ogólne zasady. Powoduje to, i pracodawca moe, o ile wynika to
z potrzeb organizacyjnych lub technologicznych, ustanowi taki system pracy, w którym
obsuga stanowiska pracy trwa przez ca dob wskutek pracy dwuzmianowej, gdzie jeden
z pracowników obsuguje stanowisko pracy w porze dziennej (np. 12 godzin), a drugi obsuguje to stanowisko w porze nocnej (np. 12 godzin) albo trzyzmianowej, gdzie trzech
pracowników obsuguje kolejno stanowisko pracy po 8 godzin, w tym jeden z nich pracuje w porze nocnej. Pracownikowi zatrudnionemu w porze nocnej przysuguje dodatek
do wynagrodzenia za kad godzin pracy w porze nocnej w wysokoci 20% stawki
godzinowej wynikajcej z minimalnego wynagrodzenia za prac. W przypadku, gdy pracownik wykonuje prac w porze nocnej stale poza zakadem pracy, dodatek moe by
zastpiony ryczatem, którego wysoko odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy
w porze nocnej, przy czym wprowadzenie ryczatu zwalnia pracodawc od obowizku
prowadzenia szczegóowej ewidencji godzin pracy w porze nocnej. Zatrudniajc pracownika w porze dziennej, pracodawca powinien pamita o ustalonej przez siebie porze
nocnej, w tym o której godzinie koczy si pora nocna. Zatrudnienie pracownika przed
godzin zakoczenia pory nocnej skutkuje uznaniem, e zosta zatrudniony w porze nocnej, niezalenie od tego ile czasu w tej porze przepracowa i rodzi konieczno zapaty
dodatku za prac w kadej rozpocztej godzinie pracy w porze nocnej. Przypadki takie
zdarzaj si m.in. w hotelarstwie i turystyce, gdy pracownik jest zatrudniony w godzinach
wczesnoporannych (np. od godziny 5.00, przy porze nocnej koczcej si o godzinie
6.00) w celu przygotowania niadania dla klientów.
System przerywanego czasu pracy moe by wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacj. W tym systemie rozkad czasu pracy, obejmujcy nie wicej ni 8 godzin pracy w cigu doby, przewiduje nie wicej ni jedn przerw w cigu doby, trwajc nie duej ni 5 godzin. System taki moe by wprowadzony
ukadem zbiorowym pracy, innym porozumieniem zbiorowym opartym na ustawie, regulaminem pracy, statutem lub umow o prac, jeeli nie jest to sprzeczne z zasadami
prawa pracy [Uchwaa III ZP 21/97]. Jednake wprowadzenie przez pracodawc przerwy w pracy bez zwizku z potrzebami ekonomiczno-organizacyjnymi, lecz na wyczne
yczenie pracownika i w jego interesie, nie uzasadnia zapaty wynagrodzenia za czas
przerwy, ani za czas wiadczenia pracy po przerwie, zrekompensowany odpowiednim
skróceniem czasu pracy przed przerw [Wyrok I PK 476/02]. Zatrudnienie pracownika
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w takim systemie skutkuje podzieleniem wykonywania czynnoci pracowniczych na dwa
okresy obejmujce cznie z przerw do 13 godzin. Umoliwia to zatrudnienie pracownika, np. do obsugi potoków klientów spieszcych do wasnej pracy na 8 godzin, w okresach ich przemieszczania si. Moe by stosowany w transporcie publicznym, w handlu,
przy wykonywaniu usug. Czasu przerwy nie wlicza si do czasu pracy, jednake pracownik zatrudniony w przerywanym czasie pracy ma prawo do wynagrodzenia w wysokoci
poowy wynagrodzenia nalenego za czas przestoju. W badanych jednostkach ten system
zatrudniania moe znajdowa uzasadnienie waciwe tylko dla kierowców obsugujcych
najwysz kadr kierownicz. W pozostaych przypadkach istot pracy jest cigo
wykonywanych czynnoci.
Pracodawca moe wprowadzi jedn przerw w pracy niewliczan do czasu pracy,
w wymiarze nieprzekraczajcym 60 minut, przeznaczon na spoycie posiku lub zaatwienie spraw osobistych, popularnie nazywan „przerwa na lunch”. Przerwa moe by
wprowadzona ukadem zbiorowym pracy, innym porozumieniem zbiorowym opartym
na ustawie, regulaminem pracy, statutem lub umow o prac, jeeli nie jest to sprzeczne
z zasadami prawa pracy [Uchwaa III ZP 21/97]. Wprowadzenie tej przerwy dzieli wykonywanie czynnoci pracowniczych na dwa okresy, a co istotniejsze – pracownik uzyskuje moliwo odpoczynku i wzmocnienia si witalnych organizmu, wskutek czego jego
wydajno/produktywno/efektywno/sprawno moe by wiksza. W badanych jednostkach ten system zatrudniania stosowany by tylko w sieciach hotelowych, a jednym
z jego istotnych celów byo doprowadzenie do zachodzenia na siebie zmian roboczych,
co z kolei umoliwia pracownikom pynne przekazywanie sobie pracy, w tym narzdzi
pracy, dokumentacji i informacji o sytuacji biecej.
System przeduonego tygodniowego wymiaru czasu pracy moe zosta wprowadzony przy pracach, które ze wzgldu na technologi produkcji nie mog by wstrzymane
(praca w ruchu cigym) oraz gdy praca nie moe by wstrzymana ze wzgldu na konieczno cigego zaspokajania potrzeb ludnoci. Istot systemu jest przeduenie czasu
pracy do 43 godzin przecitnie na tydzie w okresie rozliczeniowym w ten sposób, e
jednego dnia w niektórych tygodniach tego okresu dobowy wymiar czasu pracy moe
by przeduony do 12 godzin. Pracownik nie moe mie przeciwwskaza do wykonywania pracy w wyduonym dobowym czasie pracy. Do podstawowych korzyci tego
systemu naley zapewnienie cigoci procesu produkcyjnego oraz prawidowej dziaalnoci urzdze produkcyjnych przez 24 godziny na dob i przez 7 dni w tygodniu
[Wyrok I PRN 23/75], a take zapewnienie obsugi stanowiska pracy przez 12 godzin
kadego dnia roboczego w tygodniu przy wikszej liczbie pracowników, np. piciu. Skutkiem kosztowym tego systemu, obok racjonalizacji kosztów obsugi stanowiska pracy,
jest uprawnienie pracownika do dodatku do wynagrodzenia za kad godzin pracy powyej 8 godzin na dob w dniu wykonywania pracy, w przeduonym wymiarze czasu
pracy, obliczanego jak dodatek za prac w godzinach nadliczbowych, przypadajcych
w dniu wolnym od pracy. W badanych jednostkach system ten nie by wykorzystywany
ze wzgldu na wprowadzenie systemu zmianowego, obejmujcego wszystkie godziny
w dobie i wszystkie dni w tygodniu (jednostki kolejowe i sieci hotelowe), lub jego uycie
nie byo zasadne (jednostki sfery nansowej).
System skróconego tygodnia pracy polega na wykonywaniu pracy przez pracownika przez mniej ni 5 dni w cigu tygodnia, przy równoczesnym przedueniu dobowego
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wymiaru czasu pracy nie wicej ni do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczajcym 1 miesica. System ten moe by wprowadzony na pisemny wniosek pracownika, w umowie o prac. System ten zapewnia obsug stanowiska pracy przez 12 godzin
kadego dnia roboczego w tygodniu przy wikszej liczbie pracowników, np. piciu. Natomiast pracownik uzyskuje wiksz liczb dni wolnych od pracy. Pracownik nie moe
mie przeciwwskaza do wykonywania pracy w wyduonym dobowym czasie pracy.
System ten nie by wykorzystywany w badanych jednostkach.
System pracy weekendowej polega na wiadczeniu pracy wycznie w pitki, soboty,
niedziele i wita, przy równoczesnym przedueniu dobowego wymiaru czasu pracy
nie wicej ni do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczajcym 1 miesica.
System ten moe by wprowadzony na pisemny wniosek pracownika w umowie o prac.
System ten zapewnia obsug stanowiska pracy przez 12 godzin kadego dnia weekendu.
System ten nie by wykorzystywany w badanych jednostkach.
Nie ma przeszkód prawnych dla wprowadzenia pracy w systemie skróconego tygodnia pracy z jednoczesnym wprowadzeniem pracy weekendowej. Poczenie systemów
umoliwia zatrudnianie pracowników przez 12 godzin w cigu doby (rozumianej, jako
kolejne 24 godziny, poczynajc od godziny, w której pracownik rozpoczyna prac zgodnie z obowizujcym go rozkadem czasu pracy) w dniach roboczych oraz w dniach
wolnych od pracy.
Za prac w niedziele i wita, uwaa si prac wykonywan midzy godzin 6.00
w tym dniu a godzin 6.00 w nastpnym dniu, chyba e u danego pracodawcy zostaa
ustalona inna godzina. Ustawodawca limituje prac w niedziele i wita do przypadków
wymienionych w kodeksie pracy. Jednake wymienia wród nich prac cig i prac
zmianow, co moe zosta wykorzystane przez pracodawc do ksztatowania systemów
pracy obejmujcych prac w niedziele i wita dla kadego pracownika. Co prawda ustawodawca wprowadzi zakaz pracy w wita w placówkach handlowych, jednake dopuci tam prac przy wykonywaniu prac koniecznych ze wzgldu na ich uyteczno spoeczn i codzienne potrzeby ludnoci. Pracownikowi wykonujcemu prac w niedziele
i wita, pracodawca jest obowizany zapewni inny dzie wolny od pracy, przy czym
w zamian za prac w niedziel – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzajcych lub
nastpujcych po takiej niedzieli, natomiast w zamian za prac w wito – w cigu okresu
rozliczeniowego. Ustawodawca dopuszcza udzielenie dnia wolnego w innym terminie,
a nawet rozliczenie przez zapacenie dodatku do wynagrodzenia, obliczanego jak dodatek za prac w godzinach nadliczbowych, przypadajcych w niedziele i wita, jeeli
nie jest moliwe wykorzystanie dnia wolnego w zamian za prac w niedziele lub wito we wskazanych terminach. W razie nieudzielenia przez pracodawc w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwolon prac wiadczon
w niedziel lub wito, pracownikowi przysuguje za kad godzin takiej pracy tylko
jeden dodatek [Uchwaa II PZP 11/05]. Pracownik pracujcy w niedziele powinien korzysta co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy, przy czym wymóg ten
nie dotyczy pracownika zatrudnionego do pracy weekendowej. Zatrudniajc pracownika
w dzie przypadajcy po niedzieli lub dniu witecznym, pracodawca powinien pamita
o ustalonej przez siebie de nicji niedzieli (a w konsekwencji take dnia witecznego),
w tym o której godzinie koczy si niedziela (dzie witeczny). Zatrudnienie pracownika przed godzin zakoczenia niedzieli (dnia witecznego) skutkuje uznaniem, e zosta
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zatrudniony w niedziel lub wito, niezalenie od tego ile czasu w tym dniu przepracowa i rodzi konieczno udzielenia dnia wolnego od pracy. Przypadki takie zdarzaj si
m.in. w hotelarstwie i turystyce, gdy pracownik jest zatrudniony w godzinach wczesnoporannych (np. od godziny 5.00, w przypadku, gdy niedziela (dzie witeczny) koczy
si o godzinie 6.00) w celu przygotowania niadania dla klientów. W jednostkach transportu kolejowego nieplanowane zatrudnianie pracownika w niedziel lub wito byo
wynikiem oczekiwania tego pracownika na przybycie zmiennika. Natomiast w badanych
jednostkach sektora nansów placówki nie byy czynne w niedziele i wita oraz nie byy
czynne w pozostae dni w takich godzinach, aby nastpowa niekontrolowane zatrudnienia pracowników w niedziele lub wita.
Warto doda, e w przypadku sieci hoteli, gdzie przyjto, e pora nocna rozpoczyna
si o godzinie 22.00 i koczy si o godzinie 6.00, niedziela zaczyna si o godzinie 6.00
w niedziel i koczy si o godzinie 6.00 w poniedziaek, nastpowao zatrudnianie pracowników o godzinie 5.00 w poniedziaek, co skutkowao tym, e okres pracy pracownika przypadajcy pomidzy godzin 5.00 a 6.00 w poniedziaek, powinien zosta uznany
za prac w porze nocnej oraz za prac w niedziel. Takie zatrudnienie mogo mie take
znaczenie dla ustalenia czy doszo do zatrudnienia w godzinach nadliczbowych oraz czy
doszo do naruszenia dobowego i tygodniowego odpoczynku.
Praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take
praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy, stanowi prac w godzinach
nadliczbowych. Przy czym do norm czasu pracy pracownika wchodz take przerwy
zaliczane do czasu pracy, co powoduje, e korzystanie przez pracownika z przerwy
zaliczanej do czasu pracy nie moe pozbawia go do uprawnie wynikajcych z pracy
w godzinach nadliczbowych [Wyrok II PK 151/04]. Praca w godzinach nadliczbowych
jest dopuszczalna w razie koniecznoci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony
ycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo usunicia awarii, oraz
w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy. Pracodawca moe zatrudni w godzinach nadliczbowych kadego pracownika, z wyczeniem pracowników zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na których wystpuj przekroczenia najwyszych dopuszczalnych ste lub nate czynników szkodliwych dla zdrowia. Ustawodawca ogranicza
jednak moliwo zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych przez wprowadzenie rocznego limitu pracy w tych godzinach. Limit ten wynosi 150 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, jednake moe zosta wyduony tak, aby czna liczba
godzin pracy nie przekraczaa przecitnie 48 godzin tygodniowo w przyjtym okresie
rozliczeniowym. Praca w godzinach nadliczbowych pociga za sob konieczno wypacania pracownikowi zwikszonego wynagrodzenia (pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysuguje take dodatek obliczany od osobistego zaszeregowania
pracownika albo od 60% wynagrodzenia pracownika, tj. nie od caoci wynagrodzenia
pracownika). Natomiast w stosunku do pracowników wykonujcych stale prac poza
zakadem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem moe by zastpione ryczatem, którego wysoko powinna odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach
nadliczbowych. Jednake praca w godzinach nadliczbowych moe by wykorzystywana
do obnienia kosztów pracy. Przede wszystkim dlatego, e – jako nienaruszajca przepisów kodeksu pracy – pozwala pracodawcy na niezatrudnianie dodatkowych osób do
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wykonywania pracy. To – z kolei – ogranicza koszty pracodawcy w zakresie wdroenia
nowo zatrudnionych pracowników do pracy, w tym w zakresie szkole bhp, ochrony
przeciwpoarowej i ochrony rodowiska, bada lekarskich, wyposaenia pracownika w narzdzia pracy, w ochron osobist. Nie pociga za sob odpisów na zakadowe
fundusze celowe. W przypadku pracowników stale pracujcych poza zakadem pracy
take nie wymaga prowadzenia ewidencji czasu pracy w godzinach oraz nie wymaga
godzinowego rozliczania pracownika. Pracodawca moe take ograniczy koszty z tytuu
zwikszonego wynagrodzenia pracownika przez to, e w zamian za czas przepracowany
w godzinach nadliczbowych, pracodawca udzieli mu czasu wolnego od pracy w tym samym wymiarze – na pisemny wniosek pracownika, w wymiarze o poow wyszym ni
liczba przepracowanych godzin nadliczbowych – bez wniosku pracownika. Ten ostatni
przypadek nie moe spowodowa obnienie wynagrodzenia nalenego pracownikowi za
peny miesiczny wymiar czasu pracy. W badanych jednostkach zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, uzasadniane szczególnymi potrzebami pracodawcy, byo stosowane
gównie jako alternatywa dla dodatkowego zatrudnienia. Przede wszystkim dotyczyo
to przypadków koniecznoci zastpowania pracowników nieobecnych w pracy, przez pracowników, którzy w ramach swoich zmian roboczych osigali norm czasu pracy. W jednostkach transportu kolejowego zatrudnianie w godzinach nadliczbowych byo take
przedmiotem ustale z partnerami spoecznymi, w szczególnoci w zakresie dotyczcym
pracowników zatrudnianych w systemie zmianowych w równowanych normach czasu
pracy, przez ustalanie tzw. „wska nika zatrudnienia w jednym cyklu zmian”. Na przykad
– jeeli jeden cykl zmiany wymaga zatrudnienia 4 pracowników, w zespole liczcym kilkunastu lub kilkudziesiciu pracowników, przyjmowano wska nik, np. 4,2 pracownika,
zakadajc e 0,2 pracownika na jeden cykl zmian pozwala na wykorzystanie dodatkowego pracownika jako zastpcy w wielu takich cyklach w okresie rozliczeniowym, tak
aby nie byo koniecznoci zatrudniania w godzinach nadliczbowych. Jeeli nieobecnoci
w pracy skutkoway przekroczeniem przyjtego wska nika, dopuszczano prac w godzinach nadliczbowych. W przypadku, gdy liczba zatrudnionych jest równa wymogom
wynikajcym z norm pracy bez nadwyki na przewidywane nieobecnoci w pracy, kada
nieobecno bdzie skutkowaa zatrudnieniem w godzinach nadliczbowych. Nieobecno,
która zawsze bdzie wystpowaa jako brana pod uwag w tym zakresie, to nieobecno
spowodowana urlopem wypoczynkowym przysugujcym kademu pracownikowi ju
po okresie jednomiesicznego zatrudnienia, jako prawo niezbywalne.
Okres rozliczeniowy jest to okres, w którym pracodawca moe swobodnie zatrudnia
pracownika wedug norm wynikajcych z ustalonego dla pracownika dobowego i tygodniowego rozkadu czasu pracy, wraz z jego upywem jest zobowizany do rozliczenia
w zakresie czasu pracy, godzin pracy, godzin i dni nieobecnoci w pracy, przerw w pracy,
a take wynagrodzenia wynikajcego ze struktury czasu pracy. Ustawodawca upowani
pracodawc do stosowania okresu rozliczeniowego trwajcego do 4 miesicy. Przy czym
umoliwi take jego wyduenie do 6 miesicy (w rolnictwie i hodowli, a take przy
pilnowaniu mienia lub ochronie osób), a nawet do 12 miesicy, jeeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi majcymi
wpyw na przebieg procesu pracy. Natomiast w przypadkach stosowania równowanego
lub przeduonego systemu czasu pracy okres rozliczenia wynosi 1 miesic z moliwoci wyduenia do 3 miesicy w niektórych przypadkach. Przyjcie okrelonego okresu
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rozliczeniowego skutkuje ustanawianiem normy czasu pracy na okres rozliczeniowy,
uprawnia pracodawc do dokonywania rozkadu czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
stosownie do wasnych potrzeb technologicznych i organizacyjnych. Skutkuje take
ustalaniem liczby dni pracy i dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym. Ustalenie duszego okresu rozliczeniowego pozwala na zwikszanie wymiaru zatrudniania
pracownika w jakiej czci tego okresu, z jednoczesnym zmniejszeniem wymiaru jego
zatrudnienia w innej czci, z rozliczeniem czasu pracy pracownika wraz z upywem
okresu rozliczeniowego. Jest to korzystne szczególnie w przypadkach, gdy zakres pracy wyznaczany jest przez czynniki zewntrzne dla pracodawcy, np. przez sezonowo
korzystania z produktów lub usug. We wszystkich badanych jednostkach przyjmowano
wyduone okresy rozliczeniowe, take w przypadku pracy w równowanych normach
czasu pracy, przy czym przecitnie by to okres 3 miesicy, stosowany dla wszystkich lub
zdecydowanej wikszoci zespoów pracowniczych.

PODSUMOWANIE
Elastyczne zatrudnianie pracowników obejmuje moliwo ustalania przez pracodawc miejsca wykonywania pracy oraz rozkadów czasu pracy w dopuszczalnych normach
czasu pracy, w czasie doby, w tygodniu oraz w okresie rozliczeniowym. Elastyczno
tych elementów stosunku pracy umoliwia racjonalne ksztatowanie kosztów pracy, bez
naruszania przepisów prawa pracy.
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ELASTIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT AS THE FORM OF THE LABOUR
COSTS REDUCTION
Abstract. In the article concerning issues of elastic employing employees were presented.
They showed that elastic employing employees included the possibility of establishing by
the employer the place of performing the work and of disintegrations of the working time,
in permissible norms of the working time, in twenty-four hours, during the week and in the
accounting period. Rational shaping labour cost enables the elasticity of these elements of
the employment, without infringing regulations of the labour law. Apart from deliberations
of this article matters of exible forms of legal bases of employing remain so as: very
employment, civil law agreements, temporary work.
Key words: labours cost, place of performing the work, working time, exible forms of
employing employees
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