
AKADEMIA WSB 

WZ CIESZYN 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE 

Przedmiot: Czas pracy i urlopy 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  26ćw  

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  12ćw  

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia  

CELE PRZEDMIOTU 

 

Nabycie wiedzy z zakresu najważniejszych zagadnień z zakresu czasu pracy oraz urlopów 

wypoczynkowych oraz umiejętności planowania i rozliczania czasu pracy w praktyce.  

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

Z2_W14 P7U_WK 

 

Zna  kluczowe pojęcia z zakresu czasu pracy, zna ich 
wykorzystanie w praktyce   

test wiedzy 

przygotowanie i 

prezentacja projektu 

praktycznego 

Z2_W14 P7U_WK 

 

Zna zasady planowania i rozliczania czasu pracy.  test wiedzy 

przygotowanie i 

prezentacja projektu 

praktycznego 

Z2_W14 P7U_WK 

 

Posiada wiedzę na temat podstawowych obowiązków 
pracodawcy w zakresie czasu pracy.  

test wiedzy 

przygotowanie i 

prezentacja projektu 

praktycznego 

Z2_W14 P7U_WK 

 

Zna możliwości rekompensowania pracy w godzinach 
nadliczbowych oraz konsekwencje niedopełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów oraz 
nieprawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy 
pracowników.  

test wiedzy 

przygotowanie i 

prezentacja projektu 

praktycznego 

Z2_W14 P7U_WK 

 

Zna interpretacje i opinie odpowiednich Ministerstw oraz 
Głównego Inspektora Prawa Pracy oraz zna orzecznictwo 
sądowe w zakresie czasu pracy. 

test wiedzy 

przygotowanie i 

prezentacja projektu 

praktycznego 

UMIEJĘTNOŚCI 

Z2_U05 P7U_UW Potrafi wykorzystać obowiązujące przepisy prawa z 

zakresu czasu pracy.  

rozwiązanie zadania na 

zajęciach, wykonanie 

projektu oraz prezentacja 

jego wyniku 

Z2_U05 

Z2_U07 

P7U_UW potrafi prawidłowo planować czas pracy oraz prawidłowo 

rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych w 

różnych systemach czasu pracy. 

rozwiązanie zadania na 

zajęciach, wykonanie 

projektu oraz prezentacja 

jego wyniku 

Z2_U05 P7U_UW potrafi zrekompensować pracę w godzinach rozwiązanie zadania na 



nadliczbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa pracy.  

zajęciach, wykonanie 

projektu oraz prezentacja 

jego wyniku. 

Z2_U05 P7U_UW Potrafi interpretować przepisy i sprawnie znaleźć 

wyjaśnienia organów państwowych w zakresie czasu 

pracy.   

rozwiązanie zadania na 

zajęciach, wykonanie 

projektu oraz prezentacja 

jego wyniku. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Z2_K03 P7U_KR jest świadom konieczności etycznego i profesjonalnego 

działania pracowników działu kadr w przedsiębiorstwie 

obserwacja zachowań i 

analiza wypowiedzi w 

czasie dyskusji i ćwiczeń 

grupowych 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 26 

przygotowanie do ćwiczeń = 8 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 12 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 16 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 18 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Źródła prawa pracy; 

• Podstawowe zasady prawa pracy; 

• Podstawowe pojęcia w zakresie czasu pracy; 

• Systemy czasu pracy (podstawowy system czasu pracy, równoważny system czasu pracy, 
zadaniowy system czasu pracy, skrócony czas pracy, system pracy weekendowej) 

• Odpoczynek dobowy i tygodniowy; 

• Praca w niedziele i święta; 

• Praca w porze nocnej; 

• Praca w godzinach nadliczbowych; 

• Podróż służbowa a czas pracy; 

• Rozliczanie czasu pracy; 

• Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych; 

• Zagadnienia ogólne w zakresie urlopów wypoczynkowych;  

• Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego; 

• Okresy zatrudnienia i inne okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu 
wypoczynkowego; 

• Wymiar urlopu, urlop uzupełniający; 

• Urlop wypoczynkowych pracowników młodocianych;  

• Dodatkowe urlopy wypoczynkowe – pracownicy niepełnosprawni;  

• Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;  

• Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego;  

• Udzielanie urlopu w różnych systemach czasu pracy; 

• Urlop bezpłatny; 



• Inne zwolnienia od pracy związane ze stosunkiem pracy;  

• Sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy oraz urlopów wypoczynkowych.  
 

Treści realizowane w formie e-learning: Nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.Ustaw  2020 poz. 1320 

• KODEKS PRACY - stan prawny na 1.01.2020, C.H.Beck 2020. 

• Jaroszewska-Ignatowska I., Czas pracy w praktyce, Wolters Kluwer 2020. 

 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Jaśkowski K. (red.), Meritum prawa pracy, Wolters Kluwer 2020. 

• Czas pracy 2020 : przepisy z praktycznym komentarzem, praca zbiorowa, Wiedza i praktyka 

2020. 

• Czas pracy 2020 : planowanie, rozliczanie i ewidencja, praca zbiorowa, INFOR 2020. 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań; 

 

W formie e-learning: Nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Teksty ustawy oraz rozporządzeń z zakresu czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, case studies, 

prezentacja multimedialna.   

PROJEKT 

(o ile jest realizowany 

w ramach modułu 

zajęć) 

Projekt ”Rozliczenie czasu pracy oraz wyliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego według 

wskazanych założeń”  

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Test wiedzy oraz prezentacja wyników przygotowanego projektu. 

 

 

 

 


