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WStęp

Temat czasu pracy jest niezwykle istotny zarówno dla pracodawców, 
jak i dla pracowników. Pracodawcom zależy na organizowaniu pracy 
tak, by  jak najefektywniej spożytkować umiejętności i kwalifikacje 
pracowników dla osiągnięcia celów biznesowych. Pracownikom zaś 
na tym, by zachować work-life balans, tj. równowagę pomiędzy pracą 
a życiem prywatnym, a za wykonywaną pracę otrzymać godziwe wy-
nagrodzenie.

Zmiany technologiczne powodują zacieranie się granicy między ży-
ciem prywatnym a zawodowym, natomiast czas wolny staje się do-
brem osobistym XXI w., podlegającym coraz dalej idącej ochronie. 
Te tendencje są bardzo widoczne w orzecznictwie Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, który wielokrotnie podkreślał zwią-
zek między prawem do ochrony zdrowia pracownika a regulacjami 
dyrektyw dotyczących czasu pracy, w szczególności prawa do odpo-
czynku. Trybunał konsekwentnie w swoich orzeczeniach podkreśla, 
że poprawa bezpieczeństwa, higieny pracy oraz zdrowia pracowników 
w pracy wyznacza cele, których nie można podporządkować żadnym 
względom ekonomicznym.

Zarządzanie czasem pracy odgrywa też ogromne znaczenie podczas 
epidemii COVID-19 i będzie odgrywać jeszcze długo po jej zakończe-
niu. W ciągu dosłownie kilku dni firmy przeniosły pracę do domów 
pracowników. Dotyczyło to również tych pracodawców, u których 
praca zdalna do tej pory nie była stosowana. Wraz z pracą zdalną, 
która po raz pierwszy została zdefiniowana w prawie pracy (i to poza 
Kodeksem pracy), pojawiły się wyzwania dotyczące zarządzania cza-
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sem pracy, potwierdzania obecności w niej, rozliczania z wykonanych 
zadań. Wielu pracodawców było zmuszonych do wprowadzenia prze-
stoju, niestosowanego od wielu lat (a  jeśli nawet, to na krótki okres 
i sporadycznie). Sytuacja gospodarcza spowodowana rozprzestrzenia-
niem się pandemii wymusza stosowanie rozwiązań dotyczących czasu 
pracy uregulowanych w Kodeksie pracy, jak i wdrażanych w przepi-
sach szczególnych, by  jak najszybciej sprostać wyzwaniom ekono-
micznym. Elastyczne systemy czasu pracy, prawidłowe planowanie 
i szybkie wdrażanie dłuższych okresów rozliczeniowych pozwoli od-
powiedzieć na potrzeby firm i utrzymać miejsca pracy pracowników. 
Możliwe jest też obniżanie wymiaru czasu pracy, a wraz z nim wy-
sokości wynagrodzeń, stosowanie przestoju ekonomicznego, a w nie-
których przypadkach – sięganie po wsparcie z budżetu państwa.

Problematyka czasu pracy jest zatem cały czas niezwykle istotna, treść 
przepisów doczekała się różnych interpretacji, a wdrażanie nowych 
rozwiązań dotyczących czasu pracy wywołuje ciągle wiele emocji. 
Tymczasem dobrze dobrane rozwiązania, dostosowane do potrzeb 
biznesowych pracodawcy i sytuacji gospodarczej, właściwie zakomu-
nikowane pracownikom – pozwalają pracodawcom na osiąganie jak 
najlepszych wyników, utrzymanie konkurencyjności na rynku, utrzy-
manie miejsc pracy i zadowolenia pracowników.
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Rozdział I

czaS pracy – definicja i WyzWania 
z nią zWiązane

1. jak został zdefiniowany czas pracy 
pracownika i co decyduje o tym, że mamy z nim 
do czynienia?

Zgodnie z prawodawstwem unijnym w prawie pracy występują dwa 
rodzaje czasu – czas pracy i czas odpoczynku. Zostały one zdefinio-
wane w art. 2 dyrektywy 2003/88/WE. Czas pracy dyrektywa defi-
niuje jako każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, jest do 
dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia 
obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową. 
Czas odpoczynku to z kolei każdy okres, który nie jest czasem pracy. 
Dyrektywa nie wyróżnia żadnych innych okresów pośrednich. Pol-
skie ustawodawstwo jest w tym zakresie nieco bardziej skompliko-
wane, o czym będzie mowa w części dotyczącej dyżurów.

Według Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracow-
nik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w in-
nym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.). 
Wyrażenie „pozostaje w dyspozycji pracodawcy” oznacza, że praco-
dawca lub inny przełożony pracownika może faktycznie dysponować 
jego osobą, polecając mu wykonywanie umówionej pracy, a jeżeli nie 
może być ona wykonana – pracy zastępczej. Pozostawanie w dyspo-



18 Rozdział I. Czas pracy – definicja i wyzwania z nią związane

zycji wymaga zatem przebywania (fizycznej obecności) pracownika 
w zakładzie pracy lub innym miejscu, które w zamyśle pracodawcy 
jest wyznaczone (przeznaczone) do wykonywania pracy1. Pracownik 
powinien zatem znajdować się w czasie pracy w umówionym miejscu 
w takim stanie fizycznym i psychicznym, by miał faktyczną możli-
wość wykonania powierzonych mu zadań. Nie spełnia tego warunku 
np. pracownik nietrzeźwy, chory albo zmęczony na tyle, że nie jest 
w stanie należycie wykonać powierzonej mu pracy. Z tego powodu 
pracownikowi nietrzeźwemu lub pracującemu pod wpływem innych 
środków odurzających za ten okres pracy nie przysługuje wynagro-
dzenie.

Stawienie się do pracy po spożyciu alkoholu lub innego środka odu-
rzającego stanowi naruszenie podstawowego obowiązku pracownika, 
jakim jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy 
(art. 100 § 2 pkt 2 k.p.) i może być przyczyną wypowiedzenia pracow-
nikowi umowy o pracę bądź też rozwiązania jej w trybie bez wypo-
wiedzenia, z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Podstawowy 
obowiązek przestrzegania ustalonego u pracodawcy czasu pracy na-
rusza także pracownik, który stawia się do pracy na tyle zmęczony, 
że nie jest w stanie jej należycie wykonywać, jeżeli zmęczenie to jest 
efektem dodatkowego zatrudnienia pracownika np. u innego praco-
dawcy. Również takiemu pracownikowi pracodawca może wypowie-
dzieć z tego powodu umowę o pracę, choć należy w tym zakresie za-
chować dużą ostrożność i podejmować każdorazowo decyzję, mając 
na uwadze wszystkie okoliczności danej sprawy.

O czasie pracy mówimy wówczas, gdy pracownik pozostaje do dys-
pozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w  innym wyznaczonym 
miejscu. Takim innym wyznaczonym miejscem może być miejsce, 
w którym pracownik wykonuje zadanie służbowe podczas odbywania 
podróży służbowej, o czym będzie mowa dalej.

Od czasu pracy, czyli pozostawania w dyspozycji pracodawcy, należy 
odróżnić czas dyżuru, który polega na pozostawaniu jedynie w go-

1 Wyrok SN z 27.01.2009 r., II PK 140/08, LEX nr 491567.


