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praca przez WięceJ gOdziN, Niż WyNiKa tO 
z grafiKU – czy tO zaWSze NadgOdziNy?

? 
Pracownik pracuje w systemie równoważnym. W jednym z dni miał zaplanowaną 
w harmonogramie pracę na 4 godziny. Niemniej jednak okazało się, że musi praco-

wać 6 godzin. Czy w związku z tym te 2 godziny nadprogramowe uznać za nadgodziny, czy 
praca w godzinach nadliczbowych w takim przypadku nastąpiłaby dopiero po 8. godzinie 
pracy?

Za 2 godziny pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie bez dodatku za nadgo-
dziny.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika 
normy czasu pracy (8-godzinną normę dobową i przeciętnie 40-godzinną normę tygodnio-
wą), a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający 
z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracę w godzinach nadliczbo-
wych można polecić jedynie w razie:

 ► konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 
ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 ► szczególnych potrzeb pracodawcy.

czasem można zaplanować pracę na więcej niż 8 godzin 

Jeżeli pracownik pracuje w systemie równoważnym, pracodawca może przedłużyć dobowy 
wymiar jego czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin (czasem również do 16 lub 24 
godzin). Ważne jest, aby następnie taką przedłużoną pracę zrekompensować krótszą pracą 
w innym dniu lub dniem wolnym. W takim wypadku, jeżeli zaplanowano pracownikowi pra-
cę na więcej niż 8 godzin, nie będzie to praca w nadgodzinach. 

Nadgodzinami będzie bowiem praca dopiero powyżej zaplanowanego przez pracodawcę 
przedłużonego wymiaru czasu pracy, a nie praca przekraczająca dobową normę czasu pracy.

 przyKład 
Zgodnie z harmonogramem pracownik miał w danym dniu zaplanowane 10 godzin pracy, 
na polecenie pracodawcy świadczył jednak pracę w wymiarze 12 godzin. Pracę w godzi-
nach nadliczbowych stanowią 2 dodatkowe godziny pracy ponad przedłużony dobowy wy-
miar.
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W pozostałych przypadkach, a więc w dniach, w których nie zaplanowano pracownikowi 
pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, warunkiem wystąpienia pracy w go-
dzinach nadliczbowych będzie przekroczenie obowiązujących norm czasu pracy. 

do 8. godziny pracy nadgodziny w ogóle nie wystąpią

Jeżeli więc w jednym z dni pracodawca zaplanował pracownikowi w harmonogramie pracę 
na 4 godziny, a w rzeczywistości pracował 6 godzin, to 2 dodatkowe godziny pracy nie będą 
godzinami nadliczbowymi z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy, bo te wystąpi-
łyby dopiero powyżej 8. godziny pracy. Oznacza to, że za taką pracę trzeba będzie wypłacić 
pracownikowi wynagrodzenie, ale bez dodatku za godziny nadliczbowe. Niemniej jednak, je-
żeli pracodawca nie zrekompensuje tej pracy 2 godzinami wolnymi w innym dniu, spowoduje 
ona przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy, co będzie można stwierdzić po 
zamknięciu okresu rozliczeniowego. Jeżeli tak się stanie, za te 2 godziny nadliczbowe będzie 
trzeba zapłacić dodatek w wysokości 100, a nie 50%.

§ Podstawa prawna:
�� art. 129 § 1, art. 135–137, art. 151 § 1, art. 1511 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 

Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Limit pracy W gOdziNach NadLiczbOWych 
– czy zaLiczamy dO NiegO WSzyStKie 

NadgOdziNy?

? 
Pracownik jest zatrudniony od poniedziałku do piątku (8 godz. dziennie). Często 
zdarza mu się wykonywać pracę w sobotę lub niedzielę. W rekompensacie za pracę 

w nadgodzinach otrzymuje inne dni wolne od pracy. 
Czy do łącznej puli 150 nadgodzin w roku należy zaliczyć wszystkie nadgodziny, które pra-
cownik wypracował, mimo że odebrał je w formie dni wolnych i ostatecznie w miesiącu 
nie został przekroczony nominalny czas pracy, czy raczej do tej puli wliczamy wyłącznie te 
nadgodziny, które przekroczyły nominalny czas pracy?

Do rocznego limitu godzin nadliczbowych wlicza się wszystkie nadgodziny. Nie ma 
przy tym znaczenia, czy praca w godzinach nadliczbowych wystąpiła w dzień roboczy, 
czy w niedzielę, święto, czy w inny dzień wolny od pracy.


