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WARSZTATY GRAFIKOWE  
czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku)  

z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy 
Szkolenie online 

 
TERMINY SZKOLENIA:  14 sierpnia 2020 r. 09:00-13:00 

 

CENA:    220 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

PROWADZĄCY: 

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji 

Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, autor książek oraz wielu publikacji 

ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat 

„Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym 

językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym 

(międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia 

usług. 

 

ADRESACI SZKOLENIA:  

Pracodawcy, pracownicy działów kadr, firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową 

przedsiębiorstw. 

 

CEL SZKOLENIA:  

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla 

prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z 

uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i 

nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy. Poszczególne bloki tematyczne 

szkolenia omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego 

problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy 

i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy. 

 

PROGRAM: 

I. Wprowadzenie 

1) Granice doby pracowniczej i skutki jej naruszenia, 

2) Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz rekompensowanie faktu jego 

niezapewnienia, 

3) Procedura wyboru i zmiany systemu czasu pracy, 

4) Wielomiesięczny okres rozliczeniowy – wprowadzenie, skrócenie, wydłużenie, 

II. Planowanie czasu pracy 

1) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (tzw. nominału czasu pracy), z 
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uwzględnieniem 1, 3 i 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, 

2) Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana,  

a) Jak najefektywniej ułożyć grafik pracownika zatrudnionego na część etatu, ze szczególnym 

uwzględnieniem nietypowego wymiaru etatu, np. 2/5 czy 19/20?  

b) Dlaczego w grafiku należy zaznaczać dni harmonogramowo wolne od pracy? 

c) W jakich sytuacjach grafik może ulec zmianie?  

d) Jak zaplanować tzw. długie weekendy odpracowywane w soboty, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych? 

e) Jak dokonać zmiany grafiku pracownika zastępującego innego nieobecnego w pracy?  

f) Jak na wymiar czasu pracy wpływa święto przypadające w innym dniu niż niedziela, w 

przypadku pracowników, którzy w tym dniu mieli zaplanowaną pracę, a jak w przypadku 

pracowników, dla których był to dzień harmonogramowo wolny od pracy? 

III. Rozliczanie czasu pracy 

1) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, z naniesieniem okresów pracy ponadwymiarowej, 

nadliczbowej, urlopów i innych nieobecności w pracy, 

a) Czy pracodawca jest zobowiązany oddać dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikowi, 

który w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto był nieobecny w pracy z powodu 

choroby? 

b) Czy „wyjście prywatne” może trwać kilka dni i jak je rozliczyć? 

c) Kiedy powstają godziny nadliczbowe dobowe, a kiedy średniotygodniowe? 

d) Dlaczego w ewidencji czasu pracy warto rozróżniać nadgodziny z tytułu „szczególnych 

potrzeb pracodawcy” oraz „awarii i akcji ratunkowej”? 

2) Praca nadliczbowa w poszczególnych systemach czasu pracy i zasady jej rekompensaty 

(czasem wolnym lub wynagrodzeniem z dodatkiem),  

3) Rekompensowanie pracy świadczonej w niedzielę, święto i dzień wolny od pracy z tytułu 

przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. „wolną sobotę”),  

a) W jakich przypadkach praca w sobotę będzie pracą nadliczbową?  

b) Jak zrekompensować 12-godzinną pracę w „wolną sobotę” pracownika zatrudnionego w 

podstawowym systemie czasu pracy? 

4) Praca ponadwymiarowa niepełno etatowców i zasady jej rekompensaty, 

5) Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego 

okresu rozliczeniowego (został zatrudniony w jego trakcie lub został zwolniony przed jego 

upływem? 

IV. Urlopy wypoczynkowy 

1) Urlopy wypoczynkowy i inne nieobecności w pracy a nominał czasu pracy, 

2) Planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

pracowników zatrudnionych na część etatu oraz zatrudnionych w systemie równoważnego 

czasu pracy, 

3) Urlop wypoczynkowy a grafik i ewidencja czasu pracy, 

a) Czy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy z wydłużeniem normy 

dobowej do 24 godzin ma niespełna 9 dni urlopu w danym roku kalendarzowym?  

b) Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego? 

4) Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego a roczny wymiar urlopu 

wypoczynkowego,  

5) Jak prawidłowo wyznaczyć 14-dniowy okres wypoczynku na potrzeby art. 162 KP? 

6) Przerwany urlop (wezwanie do pracy, choroba pracownika itp.) lub przesunięty termin urlopu a 

grafik. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 
Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
slomka@owal.edu.pl 

 
Opiekun szkolenia:  

Konrad Słomka 
795 900 011 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 
 

 
 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 220 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

 
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


