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Praktyczny raport „Czas pracy – 37 gotowych wzorów z opisem” chroniony jest prawem autorskim. 
Przedruk materiałów opublikowanych w raporcie „Czas pracy - 37 gotowych wzorów z opisem” 
– bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem 
się na źródło. Niniejszy raport został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności  
i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Zaproponowane w raporcie 
„Czas pracy - 37 gotowych wzorów z opisem” wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji 
typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę-
bionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko 
organów i urzędów państwowych.

W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie 
zawartych w raporcie „Czas pracy - 37 gotowych wzorów z opisem” wskazówek, przykładów, 
informacji itp. do konkretnych przypadków.
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Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej kłopotliwych. Nic dziwnego, że doku-
menty związane z czasem pracy są często pełne błędów. Ty nie musisz ich powielać!

Aby oszczędzić Ci pracy, zebraliśmy gotowe (wypełnione) wzory wszystkich najważniejszych doku-
mentów związanych z czasem pracy. Z kolei ich opisy ułatwią Ci ich stosowanie i pomogą wy-
eliminować błędy. Planując czy rozliczając czas pracy, warto zawsze mieć pod ręką ten numer!

Harmonogramy czasu pracy

Podstawowy system czasu pracy, pełny etat, praca zmianowa, sierpień 2011 r.

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2I I I I I 3W5 WN II II II II II WN W5 WŚ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
III III III III W5 WN I I I I I W5 WN II II II

I zmiana – 6.00–14.00
II zmiana – 14.00–22.00
III zmiana – 22.00–6.00

Wyjaśnienia do wzoru: Harmonogram musisz tworzyć zawsze, gdy występuje jakakolwiek zmien-
ność w godzinach lub dniach pracy pracowników, np.: w systemie zmianowym, systemie równoważ-
nym itd. Jest on więc potrzebny zawsze tam, gdzie bez niego pracownicy nie wiedzieliby, w jakie dni 
mają pracować.

PRZYKŁAD 
Pracownicy zatrudnieni na 1/2 etatu pracują w ten sposób, że w niektóre dni przychodzą d pracy na 
8 godzin, a inne dni mają harmonogramowo wolne. Ponieważ nie ma stałych dni pracy, harmono-
gram jest potrzebny.

Harmonogram powinien zawierać:
• dni pracy z podaniem konkretnych godzin pracy,
• dni wolne za pracę w niedzielę (np. WN) i święto (np. WŚ),
• dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. W5),
• ewentualnie dni harmonogramowo wolne od pracy (np. W).

1 Harmonogram czasu pracy tworzy się na pełen okres rozliczeniowy. Jedynie w przypadkach gdy 
przepis szczególny stanowi inaczej, możesz tworzyć harmonogramy na okresy krótsze, np. pracodawca 
wprowadzający 12-miesięczny okres rozliczeniowy na mocy ustawy antykryzysowej może tworzyć 
harmonogramy czasu pracy na okresy krótsze, obejmujące jednak co najmniej 2 miesiące.

2 Praca w powinna być tak zaplanowana, aby przestrzegać maksymalnego dobowego wymiaru czasu 
pracy, odpoczynków dobowych i tygodniowych, wymiaru czasu pracy na dany okres rozliczeniowy.

Planując pracę na dany dzień, możesz wskazać konkretne godziny jej wykonywania np. „8.00–16.00” 
lub też w inny sposób wskazać, jakie to mają być godziny np. „I – co oznacza zmianę od godziny 6.00 
do 14.00”.

WZÓR



Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  

Zapraszamy do zakupu  

pełnej wersji książki

w serwisie 
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