
 

Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas 
przepracowany w godzinach nadliczbowych

 

Uwagi ogólne

 

Definicja godzin nadliczbowych

Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy 

czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z 

obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

 

Rekompensata za nadgodziny

Pracownikowi  z  mocy  prawa  przysługuje  rekompensata  za  dodatkowy  wysiłek  w  związku 

z wykonywaniem pracy  dłużej  niż  to  wynika  z  obowiązujących norm czasu  pracy.  Rekompensata  ta 

następuje albo w formie dodatkowej zapłaty, albo w postaci udzielenia pracownikowi czasu wolnego. 

Jeżeli  chodzi  o  finansową  formę  zrekompensowania  pracy  nadliczbowej,  to  za  pracę  taką,  oprócz 

normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 100  proc.  wynagrodzenia  –  za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych  przypadających  w nocy,  w 

niedziele  i  święta,  niebędące  dla  pracownika  dniami  pracy  zgodnie  z obowiązującym  go 

rozkładem czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od 

pracy  udzielonym  pracownikowi  w  zamian  za  pracę  w  niedzielę  lub  w  święto  zgodnie  z 

obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 
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 50 proc. wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym 

dniu, niż określony wyżej. 

Ponadto  dodatek  w  wysokości  100  proc.  wynagrodzenia  przysługuje  za  każdą  godzinę  pracy 

nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym,  chyba  że  przekroczenie  tej  normy  nastąpiło  w  wyniku  pracy  w godzinach 

nadliczbowych, za które przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości określonej wyżej.

 

WAŻNE

Pracownicy  zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i  kierownicy wyodrębnionych 

komórek  organizacyjnych  wykonują,  w  razie  konieczności,  pracę  poza  normalnymi  godzinami 

pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Prawo  do  wynagrodzenia  i  dodatku  za  pracę  nadliczbową  przypadającą  w  niedzielę  i święto 

przysługuje  kierownikom  wyodrębnionych  jednostek  organizacyjnych,  jeżeli  nie  otrzymali  w 

zamian innego dnia wolnego od pracy.

 

Tryby udzielenia czasu wolnego

Zrekompensowanie  pracy  ponadnormatywnej  w  postaci  udzielenia  czasu  wolnego  może  nastąpić  na 

wniosek pracownika lub bez jego wniosku. W tym pierwszym przypadku pracodawca w zamian za czas 

przepracowany  w  godzinach  nadliczbowych  udziela  pracownikowi  czasu  wolnego  od  pracy  w  tym 

samym wymiarze. Pracodawca może jednak udzielić pracownikowi czasu wolnego z własnej inicjatywy. 

W takim przypadku musi to jednak nastąpić:

 w tym samym okresie rozliczeniowym, 



 w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. 

Liczba  godzin  wolnych  uzależniona  jest  zatem  od  tego,  po  czyjej  stronie  wystąpiła  inicjatywa 

omawianego  sposobu  zrekompensowania  pracy  nadliczbowej.  Jeżeli  o  czas  wolny  występuje  sam 

pracownik, otrzymuje on za jedną godzinę nadliczbową jedną godzinę wolną. W razie gdy taką formę 

kompensaty narzuca pracodawca, musi udzielić pracownikowi za każdą godzinę nadliczbową 1,5 godziny 

czasu wolnego. W obu zaś przypadkach pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach 

nadliczbowych.

 

WAŻNE

Udzielenie czasu wolnego przez pracodawcę bez wniosku pracownika, a więc w wymiarze o połowę 

wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, nie może spowodować obniżenia 

wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 

PRZYKŁAD

Pracownik  wykonujący  pracę  od  poniedziałku  do  piątku,  po  8  godzin  dziennie  i  40  tygodniowo, 

przepracował w jednym dniu roboczym 3 godziny nadliczbowe. Występując z wnioskiem o udzielenie 

czasu wolnego pracownik otrzyma go w wymiarze analogicznym do godzin przepracowanych ponad 

normę,  tj.  w wymiarze  3  godzin.  Jeżeli  czas  wolny zostanie  udzielony bez  jego wniosku,  będzie  to 

wymiar o połowę wyższy, czyli 4,5 godziny.

 

Wymogi formalne

 



Forma pisemna

Kodeks  pracy  dla  udzielenia  czasu  wolnego  w  zamian  za  czas  przepracowany  w  godzinach 

nadliczbowych wymaga od pracownika pisemnego wniosku. Pisemna forma wniosku jest tu nie tylko 

wymagana przepisami kodeksu pracy, ale też niezwykle istotna dla obu stron stosunku pracy.

Pracodawca musi bowiem pamiętać, że brak pisemnego wniosku od pracownika stwarza domniemanie, 

że czas wolny za przepracowane nadgodziny udzielany jest wyłącznie na jego polecenie. To z kolei rodzi 

konieczność  zrekompensowania  nadgodzin  w wyższym wymiarze.  Poza  tym przy  braku  pisemnego 

wniosku  pracodawca  jest  związany  okresem  rozliczeniowym,  w  którym  musi  pracownikowi 

zrekompensować przepracowany czas w godzinach nadliczbowych.

 

Treść wniosku 

Kodeks pracy nie wypowiada się w kwestii treści wniosku. Zasadniczo może być ona dowolna, ale trzeba 

pamiętać, by z treści wniosku wynikało kilka istotnych kwestii. Pracownik powinien bowiem wskazać:

 w jakich dniach przypadają godziny nadliczbowe, za które wnioskuje o czas wolny, 

 wymiar przepracowanych godzin nadliczbowych, 

 dzień (dni), w którym chciałby wykorzystać czas wolny udzielony w zamian za nadgodziny. 

Pracodawca  ma  obowiązek  pisemne  wnioski  pracownika  dołączać  do  karty  ewidencji  czasu  pracy. 

Stanowią  one  bowiem  dowód  zgodnego  z  przepisami  kompensowania  godzin  nadliczbowych 

pracownikowi i niewykluczone, że mogą być przedmiotem ewentualnej kontroli (np. inspekcji pracy).

 



PODSTAWA PRAWNA

 Art. 1512 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia  przez  pracodawców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem 

pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. 

zm.). 

 

Danuta Klucz
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