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pLAnowAnie czASu prAcy – obowiązek 
zAchowAniA zASAdy przeciętnie 
pięciodniowego tygodniA prAcy  
I 35-godzinnego tygodniowego 

odpoczynku

1. czy można zaplanować 7 dni pracy następujących po sobie?

Pytanie

W firmie obowiązuje 4-czny okres rozliczeniowy. pracownicy pra-
cują wg ustalonego grafiku czasu pracy po 8 godz. dziennie. Suma godzin 
pracy zaplanowanych w grafiku jest zgodna z obowiązującym wymiarem 
czasu pracy.

czy można zaplanować 7 dni pracy następujących po sobie 
np. środa–czwartek 8–9 kwietnia od godz. 6.00–14.00, piątek–nie-
dziela 10–12 kwietnia od godz. 14.00–22.00, poniedziałek–wtorek 
13–14 kwietnia od godz. 22.00–6.00, środa–czwartek 15–16 kwiet-
nia wolne?

odpowiedź

planując czas pracy pracowników pracodawca musi pamiętać o za-
sadzie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz o obowiązku za-
gwarantowania pracownikom minimalnych okresów odpoczynków ty-
godniowych.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 129 § 1 k.p., czas pracy pracowników zatrudnionych 
w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin 
na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
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pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 mie-
sięcy. przywołany przepis określa nie tylko obowiązujące pracowników 
normy czasu pracy – dobową oraz przeciętnie tygodniową, lecz również 
wprowadza zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oznacza, że moż-
liwe jest stosowanie rozkładów czasu pracy przewidujących pracę przez 
więcej niż pięć dni w ciągu tygodnia przy równoczesnym ustaleniu odpo-
wiednio mniejszej liczby dni pracy w innych tygodniach okresu rozlicze-
niowego, przy zachowaniu niezbędnej liczby dni wolnych od pracy.

ponadto zgodnie z art. 133 k.p., pracownikowi przysługuje w każdym 
tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, 
obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobo-
wego. W przypadku przejścia pracownika na kolejną zmianę odpoczynek 
tygodniowy może zostać skrócony do 24 godzin.

Udzielenie nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego jest obowiąz-
kiem pracodawcy, od którego, bez względu na zaistniałe okoliczności, 
nie może się uwolnić. ponadto korzystanie przez pracownika ze wska-
zanego odpoczynku jest jego prawem, którego nie może się zrzec ani 
przenieść na inną osobę. Dlatego też planując czas pracy pracownika na 
dany okres rozliczeniowy pracodawca musi uwzględniać przysługujące 
pracownikom odpoczynki dobowe i tygodniowe, niezależnie od obowiąz-
ku zapewnienia minimalnej liczby dni wolnych od pracy określonego 
w art. 147 k.p.

Odpoczynek musi przypadać w każdym tygodniu okresu rozlicze-
niowego. Zgodnie z  art.  128  §  3 k.p. przez tydzień należy rozumieć 
7 kolejnych dni kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia okresu 
rozliczeniowego. W kwietniu tego roku tygodnie pracownicze układają 
się od środy do wtorku. tym samym w ramach tak rozumianego tygo-
dnia pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi odpoczynku 
tygodniowego.

ponadto cotygodniowy odpoczynek powinien, co do zasady, przypa-
dać w niedzielę. Jeżeli jednak w danym zakładzie pracy praca w niedzielę 
jest dozwolona, odpoczynek tygodniowy może przypadać w innym dniu 
niż niedziela.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż u pracodawców, 
u których praca w niedzielę jest niedopuszczalna, odpoczynek tygodnio-
wy powinien przypadać w każdą niedzielę, a zatem pracownikowi nie 
będzie można polecić pracy przez więcej niż 6 dni w tygodniu.

CZęść i. pytaNia i ODpOWieDZi
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Nieco inaczej kwestia ta kształtuje się u pracodawców, u których 
praca w niedzielę jest dopuszczalna, a tym samym cotygodniowy odpo-
czynek może przypadać w innym niż niedziela dniu. przepisy prawa pra-
cy nie wskazują bowiem w jakim dniu, w takim przypadku, odpoczynek 
tygodniowy powinien przypadać. prawnie dopuszczalna jest zatem sytu-
acja, gdy przykładowo w pierwszym tygodniu pracownikowi odpoczynek 
tygodniowy zostanie udzielony na początku a w kolejnym dopiero pod 
koniec tygodnia. W takim przypadku pracownik może zostać zobowią-
zany do pracy nawet przez 10 lub 11 dni z rzędu.

podsumowując, przedstawiony w pytaniu rozkład czasu pracy pra-
cownika jest zgodny z przepisami prawa pracy. pracownik korzysta bo-
wiem we wskazanym w pytaniu przypadku ze skróconego 24-godzinnego 
odpoczynku tygodniowego. pracodawca pamiętać jednakże musi, aby 
w  całym okresie rozliczeniowym zapewnić pracownikom minimalną 
liczbę dni wolnych od pracy.

Joanna Kaleta

2. W jaki sposób pracodawca powinien ustalić 35 godzinny 
nieprzerwany odpoczynek tygodniowy?

Pytanie

pracownik pracuje w  systemie zmianowym. Okres rozliczeniowy 
jest miesięczny. pierwszym dniem okresu rozliczeniowego i tym samym 
pierwszym dniem tygodnia, jest poniedziałek. pracownik pracuje przez 
pierwsze 6 dni tygodnia tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 
11 do 19. Niedziela jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z k.p. i regulami-
nem obowiązującym w zakładzie niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, 
poczynając od godziny 6 rano w tym dniu. W kolejnym tygodniu pracow-
nik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

czy w pierwszym tygodniu został zapewniony pracownikowi wy-
magany 35 godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy?

Od godziny 19:00 w sobotę do godziny 6:00 rano w niedzielę jest za-
pewnione 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i od godziny 
6:00 rano w niedzielę do godziny 6:00 rano w poniedziałek 24 godziny. 
Godziny po 24:00 w niedzielę to już godziny kolejnego tygodnia pracy.

plaNOWaNie CZaSU praCy – ObOWiąZeK ZaChOWaNia ZaSaDy...
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