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Praca w godzinach nadliczbowych 
na gruncie polskiego prawa pracy

Overtime work 
under the Polish labour law

The overtime work is rigidly regulated under the Polish labour 
law. The overtime work constitutes an extraordinary duty of an 
employee, which stems from his subservient position in an em-
ployment relationship. The rigid and strict regulation of the sub-
ject matter is primarily envisaged to efficiently protect employees 
against unreasonably excessive elongating of their working time. 
The aim of this paper is to provide an insight into the up-to-date 
legal regime regulating the overtime work in Poland. 

Keywords: work, labour law, overtime work.

Wykonywanie przez pracownika pracy w godzinach nadliczbo-
wych podlega ścisłej reglamentacji w polskim prawie pracy. Praca 
w godzinach nadliczbowych stanowi ekstraordynaryjny obowiązek 
pracownika, który wynika z jego podporządkowania w stosunku 
pracy. Ścisła reglamentacja omawianego zagadnienia ma przede 
wszystkim pozwolić na skuteczne zabezpieczenie pracowników 
przed nadmiernym wydłużaniem czasu pracy. Celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie oraz analiza obecnie obowiązujących 
przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestię pracy w godzinach 
nadliczbowych. 

Słowa kluczowe: praca, prawo, nadliczbowe godziny. 
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Ustawodawca uregulował kwestie związane z pracą 
w godzinach nadliczbowych w Ustawie z dnia 26 czerwca 
1974 roku Kodeks Pracy (dalej: k.p.). Praca w godzinach 
nadliczbowych stanowi ekstraordynaryjny obowiązek pra-
cownika, który nie powinien być normalnym i stałym ele-
mentem procesu pracy (Bury 2007). Obowiązek ten wynika 
z samej konstrukcji stosunku pracy, którego immanentnym 
elementem jest podporządkowanie. Stanowi on wyjątek 
od wymogu przestrzegania wymiaru czasu pracy, wynika-
jącego z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy, toteż 
ustawodawca obwarował takie rozwiązanie wieloma ogra-
niczeniami, mając na celu ochronę pracownika. Ścisła regla-
mentacja omawianego zagadnienia ma przede wszystkim 
pozwolić na skuteczne zabezpieczenie pracowników przed 
nadmiernym wydłużaniem czasu pracy. Praca w godzinach 
nadliczbowych jest w wielu sytuacjach niezbędna m.in. 
dla prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Ustawo-
dawca przewidział jednak pieniężne i niepieniężne sposoby 
rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych. Jak wy-
gląda sytuacja prawna pracownika oraz pracodawcy w kon-
tekście pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych?

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oraz 
analiza obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy 
regulujących kwestię pracy w godzinach nadliczbowych. Ar-

tykuł skonstruowany jest w następujący sposób: w pierw-
szej kolejności przybliżone są pojęcia czasu pracy, doby oraz 
tygodnia pracowniczego w rozumieniu przepisów k.p. Na-
stępnie zostaną omówione wybrane zagadnienia związane 
z pracą w godzinach nadliczbowych. Zdefiniowane zosta-
nie pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, jak również 
omówione zostaną przesłanki dopuszczalności takiego roz-
wiązania. Ponadto, artykuł przedstawia i pobieżnie oma-
wia przewidziane formy rekompensaty za pracę wykonaną 
w godzinach nadliczbowych. Artykuł zwieńczony jest pod-
sumowaniem poprzedzających rozważań. 

Czas pracy – pojęcie

Nie sposób zrozumieć pojęcia pracy w godzinach 
nadliczbowych bez uprzedniego zakreślenia zakresu poję-
ciowego czasu pracy. W pierwszej kolejności należy przy-
toczyć treść § 2 artykułu 66 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Stanowi on bowiem, że pracownik ma prawo do 
określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych 
płatnych urlopów, zaś maksymalne normy czasu pracy okre-
śla ustawa. 

Omawiany przepis ma charakter ochronny, wyrażający 
się w ustawowym określeniu obowiązujących pracownika, 
dopuszczalnych norm czasu pracy. 
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wyznaczonych przez przyjęty rozkład pracy, wliczane jest do 
czasu pracy bez względu na to czy pracodawca wykorzystał 
potencjał czasu pracy w całości (Pisarczyk 2011). 

Definicja zawarta w artykule 128 k.p. odnosi się 
expressis verbis do miejsca pracy. Co do zasady, zgodnie 
z artykułem 29 § 1 k.p. miejsce pracy jest jednym z ele-
mentów określanych przez umowę o pracę. Polecenia 
pracodawcy dotyczące pracy są wiążące dla pracownika 
również, jeżeli odnoszą się do miejsca wykonywania pra-
cy (Stefański 2016a). W konsekwencji, zakres terytorial-
ny pozostawania pracownika w gotowości do pracy wy-
znaczany jest przez odpowiednie postanowienia umowy 
o pracę, jak również przez polecenia pracodawcy, które są 
zgodne z prawem oraz umową o pracę (Pisarczyk 2011a). 

Należy podkreślić, że zgodnie z artykułem 281 punkt 5 
k.p. naruszenie przepisów o czasie pracy przez pracodaw-
cę lub osobę działającą w jego imieniu jest wykroczeniem 
przeciwko prawom pracownika (Jaśkowski 2016). 

Omawiając znaczenie pojęcia czasu nie sposób po-
minąć zawartych w Kodeksie pracy definicji doby oraz 
tygodnia pracowniczego, które mają istotne znaczenie 
w kontekście określania ram czasowych świadczenia pra-
cownika. Wymienione pojęcia zostały zdefiniowane przez 
ustawodawcę w celu rozliczenia czasu pracy. Nie znajdują 
one zastosowania do innych aspektów organizacji procesu 
pracy (Pisarczyk 2011). Zgodnie z artykułem 128 § 3 punkt 
1 k.p. przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, po-
czynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pra-
cę, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 
Pojęcie doby pracowniczej jest ściśle związane z godziną 
rozpoczęcia pracy, która była ujęta w planie pracy, nie 
zaś z godziną faktycznego rozpoczęcia pracy (Pisarczyk 
2011a). Jeżeli pracownik rozpocząłby wykonywanie pracy 
o innej godzinie niż było to zaplanowane, dla dalszej orga-
nizacji czasu pracy pozostaje wiążąca godzina wynikająca 
z rozkładu czasu pracy (Różańska 2005). Z omawianej de-
finicji wynika zasada nienaruszalności doby pracowniczej, 
której konsekwencją jest zakaz wyznaczenia pracownikowi 
godziny pracy przed upływem 24 godzin od godziny rozpo-
częcia pracy w dniu poprzedzającym. Naruszenie tej zasa-
dy skutkuje, co do zasady, uznaniem pracy za nadliczbową 
(Stefański 2016a). Ponadto, pojęcie doby pracowniczej 
w rozumieniu artykułu 128 § 3 punkt 1 k.p. jest stoso-
wane w celu rozliczania dni wolnych od pracy w okresie 
rozliczeniowym (Rycak 2008). 

Definicja pojęcia tygodnia pracowniczego została uję-
ta w artykule 128 § 3 punkt 2 k.p. W myśl tego przepi-
su, przez tydzień należy rozumieć siedem kolejnych dni 
kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu 
rozliczeniowego. Z treści przytoczonej definicji wyni-

Norma zawarta w artykule 66 Konstytucji RP została 
sprecyzowana w artykule 128 ustawy k.p. Artykuł ten sta-
nowi, że za czas pracy uważa się czas, w którym pracownik 
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub 
w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 
Z komentowanego przepisu wynika per se, że czasem pra-
cy jest czas pozostawania przez pracownika w dyspozycji 
pracodawcy, w jednym z dwóch miejsc: w zakładzie pracy 
(co jest zasadą) lub innym miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę. Pracownik jest zobowiązany do pozostawa-
nia w dyspozycji pracodawcy w innym miejscu niż zakład 
pracy wówczas, gdy wynika to z umowy o pracę (artykuł 
29 § 1 punkt 2 k.p.), polecenia pracodawcy (artykuł 100 
§ 1 k.p.), regulaminu pracy (artykuł 104 k.p.) lub innych 
przepisów prawa pracy (Jaśkowski 2016). Istotny wpływ 
na obecny kształt tego przepisu miała nowelizacja z dnia 
14 listopada 2003 roku, która dostosowywała polską re-
gulację do przepisów dyrektywy 93/104/WE. Aktualnie 
obowiązuje dyrektywa 2003/88/WE, której przepisy są 
w zasadzie poprawnie implementowane przez Kodeks 
pracy (Stefański 2016). 

Legalna definicja czasu pracy została skonstruowana na 
zasadzie dyspozycyjności (Muszalski 2015). Zakres omawia-
nego pojęcia obejmuje nie tylko czas, w którym pracownik 
rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki, lecz również okre-
sy nieświadczenia pracy, w których pozostaje on w dyspo-
zycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyzna-
czonym do wykonywania pracy, a pracodawca może rozpo-
rządzać jego osobą (Rycak 2008). Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 26 maja 2000 roku – I PKN 667/99 orzekł, że przepisy 
regulujące czas pracy mają charakter gwarancyjny „pole-
gający na tym, że bez względu na to czy i w jaki sposób 
pracownik świadczy pracę – jeżeli pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy – uważa się, że jest objęty czasem pracy.” Na-
leży nadmienić, że pozostawanie w dyspozycji pracodawcy 
oznacza stan fizycznej i psychicznej gotowości pracownika 
do wykonywania pracy w wyznaczonym miejscu (Jaśkowski 
2016). Ramy czasowe pozostawania pracownika w dyspo-
zycji pracodawcy wyznaczone są przez godziny rozpoczęcia 
oraz zakończenia pracy, które są ustalone zgodnie z rozkła-
dem czasu pracy obowiązującym danego pracownika (Pisar-
czyk 2011). W uchwale z dnia 18 marca 1998 roku – III ZP 
20/97 Sąd Najwyższy stwierdził, że rozpoczęcie okresu po-
zostawania w dyspozycji pracodawcy następuje w momen-
cie stawienia się pracownika w zakładzie lub innym miejscu 
wyznaczonym do świadczenia pracy, zaś kończy się wraz 
z upływem dniówki roboczej lub, w razie pracy wykonywa-
nej w godzinach nadliczbowych, w momencie zaprzestania 
wykonywania dodatkowych czynności zleconych przez pra-
codawcę. Ponadto, pozostawanie w dyspozycji, w granicach 
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ka expressis verbis, że tydzień pracowniczy liczony jest 
w dniach kalendarzowych i należy podkreślić, że nie jest 
to pojęcie tożsame z wyżej omawianą dobą. Dzień kalen-
darzowy zawsze rozpoczyna się o godzinie 0:00, zaś koń-
czy się o 24:00 (Stefański 2016a). Co do zasady, tydzień 
pracowniczy jest używany do określenia okresu nieprze-
rwanego odpoczynku, jak również maksymalnej ilości dni 
lub godzin i dni pracy w danym okresie rozliczeniowym 
(Jaśkowski 2016). 

 
Paca w godzinach nadliczbowych 

Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem 
pracownika, ale obowiązkiem ekstraordynaryjnym, który 
powstaje wyjątkowo i podlega reglamentacji. Nie powinna 
być zatem normalnym i stałym elementem procesu pracy 
(Bury 2007). Obowiązek ten wynika m.in. z konieczności 
dbania o dobro zakładu pracy lub wymogu stosowania się 
do poleceń przełożonych, jeżeli związane są one z pracą 
i nie pozostają w sprzeczności z prawem. Podporządko-
wanie stanowi immanentny element stosunku pracy, to-
też uzasadniony jest pogląd, że obowiązek ten ma źródło 
w samej jego konstrukcji (Stefański 2016). Ścisła regla-
mentacja stosowania pracy w godzinach nadliczbowych 
wiąże się z omawianym wyżej ochronnym charakterem 
przepisów o normach czasu pracy. 

Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych zostało uję-
te przez ustawodawcę w artykule 151 § 1. Zgodnie z tre-
ścią artykułu „praca wykonywana ponad obowiązujące 
pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywa-
na ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wyni-
kający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu 
czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.” 
Ponadto, omawiany artykuł stanowi, że praca w godzinach 
nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności 
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii, jak również w razie szczególnych potrzeb 
pracodawcy. 

Z treści artykułu 151 § 1 wynika, że pracą w godzinach 
nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązu-
jące pracownika normy czasu pracy. Podstawowy wymiar 
czasu pracy został określony przez ustawodawcę w arty-
kule 129 § 1 i wynosi on osiem godzin na dobę i przecięt-
nie czterdzieści godzin tygodniowo, w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. Z wyjątkiem sytuacji, w których pracow-
nika obowiązują szczególne regulacje dotyczące normy, 
wymiaru i rozkładu pracy, za pracę w godzinach nadlicz-
bowych uważa się przekroczenie którejkolwiek z norm 

zawartych w artykule 129 § 1 (Jaśkowski 2016). Artykuł 
151 § 1 stanowi również, że pracą w godzinach nadlicz-
bowych jest praca wykonywana ponad przedłużony do-
bowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego 
pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Podstawowy 
wymiar czasu pracy musi być ustalony w taki sposób, aby 
przeciętnie nie przekraczał czterdziestu godzin tygodnio-
wo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Rozkład czasu 
pracy pracownika zakładający wydłużony wymiar czasu 
pracy musi jednocześnie uwzględniać pracę w skróconym 
wymiarze (Jaśkowski 2016). 

Praca wykonywana w godzinach nadliczbowych sta-
nowi wyjątek od wymogu przestrzegania wymiaru czasu 
pracy wynikającego z umowy o pracę oraz przepisów pra-
wa pracy, toteż ustawodawca obwarował takie rozwiąza-
nie wieloma ograniczeniami, mając na celu ochronę pra-
cownika przed nadmiernym obciążeniem pracą nadliczbo-
wą (Pisarczyk 2011). Warto zwrócić uwagę na uregulowa-
nia dotyczące dopuszczalnych celów pracy wykonywanej 
w godzinach nadliczbowych, które zostały ujęte w drugim 
zdaniu artykułu 151 § 1. Po pierwsze, praca w godzinach 
nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności 
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii. Przytoczony przepis nie określa miejsca 
wykonywania takiej pracy, więc należy przyjąć, że może 
ona odbywać się zarówno na terenie zakładu pracy, jak 
również poza nim, pod warunkiem, że jest prowadzona na 
rzecz pracodawcy (Stefański 2016b). Należy nadmienić, że 
pojęcie awarii nie odnosi się do działań i prac, które były 
planowane (Pisarczyk 2016b). Po drugie, zgodnie z ar-
tykułem 151 § 1, praca w godzinach nadliczbowych jest 
dopuszczalna w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. 
Pracodawca dokonuje oceny czy zachodzi ta bardzo sze-
roko ujęta przesłanka. W doktrynie można wyróżnić dwa 
poglądy dotyczące tej kwestii. Pierwszy z nich zakłada, że 
szczególne potrzeby pracodawcy mogą dotyczyć sytuacji 
nadzwyczajnych, nieoczekiwanych oraz trudnych do prze-
widzenia. 

Drugie stanowisko zakłada, że szczególne potrze-
by mają miejsce również wtedy, gdy realizacja normal-
nych zadań pracodawcy wymaga ponadwymiarowego 
zatrudnienia pracownika, jeżeli nie dotyczy to w sposób 
względnie stały konkretnej osoby. Należy zgodzić się 
z K. Stefańskim, według którego bardziej przekonujący wy-
daje się drugi z przywołanych poglądów, ponieważ istnieją 
sytuacje, gdy skorzystanie przez pracodawcę z innych, niż 
praca nadliczbowa, sposobów zwiększania podaży pracy 
jest trudne do zrealizowania (Stefański 2016). Ponadto, 
na uwagę zasługuje, wynikająca z artykułu 42 ustęp 1 i 3 
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nie pieniężne w formie ryczałtu, to ryczałt ten powinien 
odpowiadać, choćby w przybliżeniu, świadczeniu, które 
przysługuje pracownikowi na ogólnych zasadach.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 
składa się z normalnego wynagrodzenia za pracę, jak rów-
nież z dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (Pi-
sarczyk 2011). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 
1999 roku – I PKN 348/99 stwierdził, że dodatek do wyna-
grodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych uzupełnia 
wynagrodzenie za pracę wykonaną i w związku z tym nie 
może być jedynym składnikiem wynagrodzenia. Z kolei 
w wyroku z dnia 3 czerwca 1986 roku – I PRN 40/86, Sąd 
Najwyższy stwierdził, że przez „normalne wynagrodzenie” 
należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik 
otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące za-
równo wynagrodzenie zasadnicze, wynikające ze stawki 
osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki 
wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie 
obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych 
pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników. 

Zgodnie z artykułem 1512 k.p., praca w godzinach 
nadliczbowych może być również rekompensowana 
przez udzielenie czasu wolnego od pracy. Takie rozwią-
zanie umożliwia większą elastyczność w organizacji czasu 
pracy oraz obniżenie kosztów zatrudnienia nadliczbowego 
(Stefański 2016b). Co do zasady, udzielenie czasu wolne-
go od pracy może nastąpić na wniosek oraz bez wniosku 
pracownika. Artykuł 1512 k.p. § 1 stanowi, że jeżeli czas 
wolny zostaje udzielony na wniosek pracownika, za jedną 
godzinę przepracowaną ponad obowiązujący wymiar cza-
su pracy, pracownikowi przysługuje jedna godzina wolna 
od pracy. Pracodawca nie jest zobowiązany uwzględnić 
takiego wniosku. 

W sytuacji, gdy pracownik określa we wniosku kon-
kretny termin udzielenia mu czasu wolnego, pracodawca 
nie może udzielić wolnego czasu w innym terminie bez 
zgody pracownika (Jaśkowski 2016). Zgodnie z artykułem 
1512 § 2, jeżeli udzielenie czasu wolnego od pracy nastę-
puje bez wniosku pracownika, pracodawca udziela go 
najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego w wymiarze 
o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin 
nadliczbowych. Nie może to jednak spowodować obni-
żenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny 
miesięczny wymiar czasu pracy. 

Należy podkreślić, że udzielenie czasu wolnego od 
pracy oznacza jedynie wygaśnięcie prawa pracownika do 
otrzymania dodatku do wynagrodzenia, a rekompensa-
ta w postaci wolnego czasu nie jest wystarczająca, aby 
stwierdzić, że praca ta nie była świadczona (Stefański 
2016b). 

Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, trzecia przesłanka pracy w godzinach 
nadliczbowych. Zgodnie z treścią tego artykułu, osoby 
należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, 
których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi 
od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od 
pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych 
świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie re-
ligii. Takie zwolnienie może zostać udzielone pod warun-
kiem odpracowania czasu zwolnienia. Osobie zwolnionej 
na takiej podstawie nie przysługuje prawo do dodatko-
wego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od 
pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych. 

Rekompensata za pracę 
w godzinach nadliczbowych

Sposoby pieniężnej rekompensaty za pracę w godzi-
nach nadliczbowych zostały ujęte przez ustawodawcę 
w artykule 1511 k.p. Zgodnie z treścią przywołanego arty-
kułu, za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normal-
nego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 
100% 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 oraz w dniu wolnym od pracy, 
udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę 
lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy. Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia przysłu-
guje za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających 
w każdym innym dniu niż dotychczas wymienione. Ponad-
to, dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługu-
je również za przekroczenie normy średniotygodniowej 
(Stefański 2016b). Co do zasady, pracownikowi przysłu-
guje tylko jeden dodatek. Podstawą obliczenia dodatku 
jest wynagrodzenie pracownika, wynikające z jego osobi-
stego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub 
miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został 
wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia, 
podstawę stanowi 60% wynagrodzenia. Ponadto, zgodnie 
z artykułem 1514 k.p., w stosunku do pracowników wyko-
nujących stale pracę poza zakładem pracy, wynagrodzenie 
wraz z dodatkiem może być zastąpione ryczałtem, którego 
wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymia-
rowi pracy w godzinach nadliczbowych. Wysokość ryczałtu 
może wynikać z obowiązujących przepisów płacowych, jak 
również z umowy o pracę (Jaśkowski 2016). Sąd Najwyż-
szy w wyroku z dnia 1 grudnia 1998 roku – I PKN 464/98 
stwierdził, że jeżeli pracodawca może spełniać świadcze-
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Poruszone w artykule wybrane zagadnienia związa-
ne z wykonywaniem przez pracownika pracy w godzinach 
nadliczbowych wyraźnie wskazują na wysoki stopień re-
glamentacji tego zagadnienia. Omawiane regulacje są nie-
zwykle istotne, ponieważ obowiązek wykonywania pracy 
w godzinach nadliczbowych ma charakter wyjątkowy. Za-
daniem ustawodawcy jest skonstruowanie prawa w spo-
sób pozwalający na skuteczną ochronę pracowników przed 
nadmiernym wydłużaniem czasu pracy. Obowiązek ten nie 
został wyraźnie ustanowiony w przepisach k.p. Wynika on 
z immanentnego elementu każdego stosunku pracy, jakim 
jest podporządkowanie pracownika. Wziąwszy pod uwagę 
interes pracownika, jak i pracodawcy, należy pozytywnie 
ocenić obecnie obowiązujące przepisy regulujące kwestie 
pracy w godzinach nadliczbowych. Ścisła reglamentacja 
omawianego zagadnienia, jak również ochronny charakter 
omawianych regulacji dobitnie ilustrują, że przepisy prawa 
pracy mają na uwadze ochronę zdrowia i życia pracownika. 
Przestrzeganie reżimu prawnego wprowadzonego przez 
ustawodawcę niewątpliwie daje faktyczne możliwości 
ochrony pracowników, uwzględniając jednocześnie interes 
pracodawców. 
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