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OP/255/2014/BG 

 

Skutki rozbieżności norm krajowego i międzynarodowego prawa pracy na 
przykładzie algorytmów oprogramowania wykonującego automatycznie 
ewidencję czasu pracy kierowców – ujęcie normy prawnej w kontekście 

binarnym 

 

Truizmem może wydawać się stwierdzenie, iż uzyskanie określonego wyniku na etapie 
realizacji ewidencji czasu pracy lub na etapie określenia stosowania się do norm prawa 
pracy będzie uwarunkowane wyborem określonych założeń konstytutywnych między 
innymi na etapie wykładni prawa. Inaczej ujmując kluczowy okaże się dobór 
określonego paradygmatu postępowania oraz ścisłe przestrzeganie jego zakresu.  

Jednak takie ogólne stwierdzenie nie wyczerpuje jeszcze zakresu i złożoności 
problematyki. Można dostrzec dwie de facto niezależnie (choć związane ze sobą) 
płaszczyzny, do których będą miały zastosowanie dwa niezależne paradygmaty. 

 

W pierwszej płaszczyźnie można dostrzec obszary fundamentalne bez rozstrzygnięcia 
których nie sposób przejść do dalszych prac nad oceną normy. Ilość owych 
fundamentalnych obszarów odpowiada ilości instytucji prawa pracy.  

Na potrzeby niniejszego opracowania wydzielono te instytucje oraz obszary, które 
budzą poważne wątpliwości w zakresie ich interpretacji lub wyboru. Dokonując oceny 
krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych źródeł prawa pracy branży transportu 
drogowego, należało dokonać wyboru w kilku fundamentalnych „rozgałęzieniach” 
interpretacji potencjalnych instytucji oraz konstrukcji prawnych.       

W szczególności można wyróżnić sześć podstawowych obszarów fundamentalnych 
„rozgałęzień”.    

 

W pierwszej kolejności warto dokonać wyboru, po ilu godzinach naliczane są dzienne 
godziny nadliczbowe (wybór pomiędzy 8 a 12 godzin). Wątpliwość wynika z faktu, że 
wydłużony wymiar czasu pracy do 12 godzin można zastosować w ramach „rozkładu 
czasu pracy”. Jednak jak wykazano w opracowaniu można nabrać przekonania, iż 
rozkład czasu pracy na mocy zapisu art. 11 ust. 2 a u.ocz.p.k. nie będzie mógł być w 
ogóle zastosowany. Należy więc dokonać fundamentalnego wyboru, co do przyjętych 
wartości, mając jednocześnie na względzie odpowiedzialność za skutki społeczne oraz 
gospodarcze jakie może wywołać przyjęcie językowej wykładni art. 11 ust. 2 a 
u.ocz.p.k. Jednak w obecnym stanie prawnym ustawodawca nie pozostawia większych 
wątpliwości, iż godziny nadliczbowe powinny być naliczane po 8 godzinie pracy 
kierowcy.    



W drugiej kolejności należy odnieść się do kolejnego fundamentalnego „rozgałęzienia” 
i odpowiedzieć na pytanie, czy algorytm ma korygować podwójne godziny nadliczbowe 
wypracowane jednocześnie w niedziele/święto w nocy. Zagadnienie to zostało 
dokładnie opisane w odrębnej części opracowania ale warto przypomnieć, iż odrębne 
stanowisko w przedmiotowym zakresie wyraził Sąd Najwyższy oraz MPiPS. Wydaje się 
jednak, że konsekwentne odwoływanie się do paradygmatu zasad wykładni prawa 
opartego na powszechnie akceptowanej nauce prawoznawstwa nie pozostawia 
wątpliwości, iż wykładnia MPiPS oparta na językowej ocenie wartości normy nakazuje 
dokonać podwójnego rozliczenia godzin nadliczbowych za pracę w niedzielę i święta.    

 

W trzeciej kolejności można odnieść się do wyboru kolejnego fundamentalnego 
„rozgałęzienia ponownie odnoszącego się do sposobu wyliczenia tygodniowych godzin 
nadliczbowych. Należy bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy algorytm powinien 
„korygować” (odejmować) podwójne godziny nadliczbowe dzienne przy wyliczaniu 
godzin nadliczbowych średniotygodniowych. Zagadnienie to także zostało opisane w 
niniejszym opracowaniu.  

 

W czwartej kolejności należy ocenić, czy algorytm ma traktować wytypowane dni 
z przekroczenia normy 5-dniowej jako godziny nadliczbowe. 

 

Piąty etap dokonania wyboru fundamentalengo wyboru jest uwarunkowany pozytywną 
odpowiedzią na pytanie wcześniejsze. Jeżeli bowiem na powyższe pytanie udzielono 
odpowiedzi twierdzącej, to należy zastanowić się czy algorytm powinien korygować 
takie godziny nadliczbowe przy wyliczaniu godzin nadliczbowych średniotygodniowych. 

 

Szósty aspekt odnoszący się do wyboru opcji fundamentalnych „rozgałęzień” 
sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy  godziny nadliczbowe muszą być 
wyliczane z normy czasu pracy czy też z wymiaru pracy. 

 

Siódmy fundamentalny wybór sprowadza się do oceny tego co rozumiemy pod 
pojęciem „normalnych godzin pracy”. 

 

Ósmy obszar fundamentalnego „rozgałęzienia” sprowadza się do odpowiedzi na 
pytanie, czy instytucja (każdego) odpoczynku posiada w ogóle koniec wyznaczony w 
inny sposób niż poprzez rozpoczęcie kolejnej pracy lub dyspozycyjności? Jeśli 
przyjmiemy że tak nie jest, co zostało wykazane w ramach niniejszego opracowania w 
odniesieniu do części odpoczynków (co także de facto potwierdziła KP GIP), to można 
mieć wątpliwości, czy występują odcinki „czasu (dni) wolnego”. Wpływa to wprost na 
możliwość rozliczenia pracy w godzin nadliczbowych oraz dyżuru.      

 

Po zdefiniowaniu fundamentalnych rozbieżności w obrębie poszczególnych instytucji 
prawa i po wyborze konkretnych rozwiązań w oparciu o jeden ścisły paradygmat 
interpretacyjny można przystąpić do kolejnego etapu jakim jest określenie wyboru 
kolejności zastosowania „warstw”. De facto kolejność ta jest także z góry określonym 
paradygmatem. Różni się on tym od paradygmatu wykładni prawa, że w odróżnieniu 
od niego u jego genezy nie leży teoria i filozofia prawa. Paradygmat kolejności 
zastosowania „warstw” instytucji prawnych wywodzi się wprost z relacji pomiędzy 
normami określonych w treści norm. Nie zawsze jest on więc powiązany z logiką. 



Owszem, należy zakładać, że prawo powinno opierać się na zasadach logiki i samo być 
logiczne ale trudno wierzyć że zawsze tak właśnie jest. Przyczyny mogą takiego stanu 
rzeczy mogą być różnorodne.  

Odnosząc się do omawianego zagadnienia można zauważyć, że czasami normy same 
pomiędzy sobą stanowią (świadome lub też nie świadome) normy kolizyjne a czasami 
tego nie czynią. Przy założeniu, że poszczególne normy są zbiorem norm kolizyjnych 
można przyjąć, że same określają kolejność relacji pomiędzy sobą. W takim 
kontekście można uznać że tworzą swoisty wewnętrzny paradygmat postępowania i 
relacji pomiędzy normami. 

Paradygmat ten jest konieczny dla określenia kolejności stosowania poszczególnych 
instytucji w obrębie poszczególnych warstw instytucji prawnych. Bez wskazania 
kolejności zastosowania poszczególnych warstw, trudno zakładać, aby możliwe było 
dokonanie jakiegokolwiek realnego praktycznego zastosowania i wykorzystania norma 
prawa pracy.   

 

W ramach niniejszego opracowania podjęto się próby określenia i odwzorcowania 
paradygmatu kolejności zastosowania poszczególnych warstw na poziomie algorytmu 
informatycznego.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że z uwagi na brak bezpośredniego pokrycia 
pomiędzy instytucjami krajowych i międzynarodowych źródeł prawa pracy, na 
potrzeby oprogramowania kodu informatycznego konieczne okazało się dodatkowe 
oznaczenie poszczególnych instytucji w sposób zrozumiały dla języka programowania i 
jednocześnie wyraźnie wyodrębniający poszczególne stany skupienia oraz instytucje 
prawa. Stąd też w dalszej części niniejszego rozdziału obok znanych instytucji prawa 
pracy zastosowano odpowiedniki nie występujące na  poziomie definicji prawa pracy 
ale dobrze oddające intencje  poszczególnych instytucji prawa.           

 

Typy aktywności ewidencyjnych (warstwy) 

 

Na potrzeby oprogramowania kodu informatycznego przyjęto, że każda z 
prawidłowych aktywności kierowcy z bazy danych (postój, dyspozycyjność, praca inna 
i jazda) mogą posiadać aktywności ewidencyjne czyli mogą w części lub w całości 
znajdować się w danej warstwie. Każda z aktywności może znajdować się w kilku 
warstwach.  

Końcowymi warstwami są: 

- WorkTime - czas pracy 

- DriveTime - czas jazdy 

- OverTime50 - godziny nadliczbowe 50% 

- OverTimeNight100 - godziny nadliczbowe 100% w nocy 

- OverTimeHoliday100 - godziny nadliczbowe 100% w niedziele i święta 

- Correction - wspól na część godzin nadliczbowych w niedziele/święta i w nocy 

- Duty50 - dyżur 50% 

- Duty100 - dyżur 100% 

- HolidayWork - praca w niedziele i święta 

- WorkAtNight - praca w godzinach nocnych 



 

Część warstw to tzw. warstwy pośrednie, które przenoszą wartości do wyliczenia 
kolejnych warstw.  

Są to: 

- OverTime - ogólne godziny nadliczbowe bez podziału ze względu na ich rodzaj. 
Powstają zawsze po 8-mej (lub 12-tej) godzinie pracy 

- InCrew - czas pracy w załodze 

- WorkBreak - czas przerwy z u.o cz.p.k. 

- Break561 - czas przerwy z rozporządzenia 561/2006 WE 

- Rest – odpoczynek – nieużywana (stosowane jest pole IsRest bezpośrednio w 
ActivityWrapper) 

 

Dodatkowo należy zastosować kilka warstw pomocniczych stosowanych przy 
obliczeniach: 

- CommonPart - wspólna część dwóch aktywności 

- IndividualPart - wyłączna część danej aktywności 

- Unassigned - nieprzydzielona część aktywności 

- ActivityPart - fragment aktywności 

- TimeForBreaks – wykorzystywany przy obliczaniu warstwy „Break561” 

 

Należy także określić przyporządkowywanie poszczególnych aktywności do warstw: 

1) WorkTime 

  a) Jako "WorkTime" oznaczane są wszystkie aktywności (lub ich fragmenty) będące 
jazdą lub pracą inną (klasa RealDriveAndWork, metoda MarkRealDriveAndWork) 

  b) Jako "WorkTime" oznaczane są aktywności (lub ich fragmenty) będące postojem 
lub dyspozycyjnością, które są krótsze niż 15 minut(klasa 
ShortBreaksAndDutyAsWork, metoda MarkShortBreaksAndDutyAsWork) 

  c) Jako "WorkTime: oznaczane są wszystkie aktywności (lub ich fragmenty) będące 
postojem, które mieszczą się w tzw. normalnych godzinach pracy(klasa DutyTime, 
metoda MarkDutyTime) 

 

2) DriveTime 

  a) Jako "DriveTime" oznaczane są wszystkie aktywności będące jazdą (klasa 
RealDriveAndWork, metoda MarkRealDriveAndWork) 

   

3) OverTime50 

  a) Jako "OverTime50" oznaczany jest czas oznaczony wcześniej jako "OverTime" 
czyli będący ogólnymi godzinami nadliczbowymi ale nie będący godzinami 
nadliczbowymi 100% (OverTimeNight100 i OverTimeHoliday100)(klasa 
CalculateWorkRecordService, metoda MarkOverTime50) 

   



4) OverTimeNight100 

  a) Jako "OverTimeNight100" oznaczany jest fragment aktywności, który znajduje się 
jednocześnie w warstwie pracy w godzinach nocnych "WorkAtNight" oraz pracy w 
godzinach nadliczbowych "OverTime"(klasa CalculateWorkRecordService, metoda 
MarkOverTime100AtNight)   

   

5) OverTimeHoliday100 

  a) Jako "OverTimeHoliday100" oznaczany jest fragment aktywności, który znajduje 
się jednocześnie w warstwie pracy w niedziele/święta "HolidayWork" oraz pracy w 
godzinach nadliczbowych "OverTime"(klasa CalculateWorkRecordService, metoda 
MarkOverTime100AtHoliday) 

   

6) Correction 

  a) Jako "Correction" oznaczany jest fragment aktywności będący jednocześnie 
godzinami nadliczbowymi 100% w niedziele i święta (OverTimeHoliday100) oraz 
godzinami nadliczbowymi 100% w nocy (OverTimeNight100)(klasa 
CalculateWorkRecordService, metoda MarkOverTime100CorrectionTime) 

   

7) Duty50 

  a) Jako "Duty50" oznaczane są fragmenty aktywności będące dyspozycyjnością i nie 
będące wcześniej przypisane (warstwa "Unassigned") (klasa DutyTime, metoda 
MarkDutyTime) 

   

8) Duty100 

  a) Jako "Duty100" oznaczane są fragmenty aktywności będące postojem i znajdujące 
się poza normalnymi godzinami pracy (klasa DutyTime, metoda MarkDutyTime)  

   

9) HolidayWork 

  a) Jako "HolidayWork" oznaczane są fragmenty aktywności znajdujące się w 
warstwie czasu pracy "WorkTime" oraz w przedziale trwania niedzieli/dnia 
świątecznego (klasa CalculateWorkRecordService, metoda MarkHolidayWork) 

   

10) WorkAtNight 

  a) Jako "WorkAtNight" oznaczane są fragmenty aktywności znajdujące się w 
warstwie czasu pracy "WorkTime" oraz w przedziale trwania godzin nocnych (klasa 
CalculateWorkRecordService, metoda MarkDailyOverTimeAndNightHours) 

 

11) OverTime 

  a) Jako „OverTime” oznaczane są fragmenty aktywności znajdujące się w warstwie 
czasu pracy „WorkTime” oraz będące poza normatywną ilością czasu pracy (po 8 lub 
12 godzinach pracy) (klasa CalculateWorkRecordService, metoda 
MarkDailyOverTimeAndNightHours) 

12) InCrew 



 a) Jako „InCrew” oznaczane są fragmenty aktywności otrzymane z wykowania 
algorytmu 561 (klasa CalculateWorkRecordService, metoda CalculateRealCrewPeriods) 

 

13) WorkBreak 

 a) Jako „WorkBreak” oznaczane są aktywności, które są postojem, nie są 
odpoczynkiem i trwają co najmniej 15 minut. Wyszukiwana jest minimalna wymagana 
ilość aktywności, która zapewnia odbiór przerwy (30 lub 45 minut w zależności od 
ilości pracy)(klasa DailyWorkBreaks, metoda FindAndMarkDailyWorkBreaks) 

 

14) Break561 

  a) Jako „Break561” oznaczane są wszystkie aktywności będące postojem i trwające 
co najmniej 45 minut lub 15+30 minut i nie będące odpoczynkiem (klasa 
Daily561Breaks, metoda FindAndMarkPossibleDaily561Breaks) 

Użycie warstw w algorytmie ewidencji (podział aktywności na doby): 

 

Algorytm ewidencji należy wykonać jest w dwóch głównych etapach: 

 

Etap 1 – obliczenie wartości z podziałem na doby z rozporządzenia 561/2006 WE 

Etap 2 – obliczenie wartości z podziałem na doby rozliczeniowe „pracownicze” (24h) 

 

Po realizacji obu powyższych etapów powinno nastąpić obliczenie dodatkowych 
wartości (m.in. czas na odbiory, wartości średniookresowe). 

 

W ramach poszczególnych etapów powinna w ściśle określonej poniżej kolejności 
nastąpić analiza w obrębie poniżej przedstawionych „warstw”. 

 

Etap 1: 

•Poszukiwanie początku pierwszej doby rozliczeniowej (FindWorkRecordsStart) 

•Pobieranie aktywności z aktualnej doby z rozporządzenia 561/2006 WE (metoda 
Get561DayActivities) 

•Zaznaczanie i sumowanie aktywności w warstwie "WorkTime" i "DriveTime" 
(metoda MarkRealDriveAndWork, metoda SumRealDriveAndWork) 

•Jeżeli czas jazdy z warstwy "DriveTime" jest większy od 0 to poszukiwane są 
wszystkie możliwe przerwy z rozporządzenia 561/2006 WE i zaznaczane w 
warstwie "Break561" (metoda FindAndMarkPossibleDaily561Breaks) 

•Poszukiwanie początku kolejnej doby z 561 aż do przejrzenia wszystkich 
aktywności z danego okresu rozliczeniowego (metoda FindNextWorkDayStart) 

 

Etap 2: 

•Pobieranie aktywności z aktualnej doby rozliczeniowej (metoda 
GetWorkDayActivities) 

•Sumowanie aktywności w warstwie "WorkTime" i "DriveTime" (metoda 



SumRealDriveAndWork) 

•Jeżeli kierowca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (DriverContractType 
== ContractTypes.UmowaOPrace) to: 

•••• Jeżeli przerwa z rozporządzenia 561/2006 WE nie została znaleziona w danej 
dobie rozliczeniowej (daily561Breaks.CheckIf561BreakIsFound 
(actualDayActivities)) to poszukiwana jest przerwa z u.o cz.p.k. (metoda 
FindAndMarkDailyWorkBreaks) 

•••• Oznaczenie 15 minut z przerwy jako praca po spełnieniu odpowiednich 
warunków (metoda Mark15MinutesFromWorkBreakAsWork) 

•••• Oznaczenie pozostałego odcinka czasu z przerw jako dyżur 50% (metoda 
MarkRestOfWorkBreakAsDuty50) 

•Sumowanie aktywności w warstwie "WorkTime" i "DriveTime" (metoda 
SumRealDriveAndWork) 

•Sprawdzenie pracy w godzinach nocnych kwalifikowanych (metoda 
CheckWorkInQualifiedNightHours) 

•Obliczenie dziennego przekroczenia czasu pracy spowodowanego pracą w 
godzinach nocnych kwalifikowanych 

•Obliczenie brakującego czasu do odpoczynku co najmniej 7-godzinnego (metoda 
FindDailyRest) 

•Jeżeli kierowca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (DriverContractType 
== ContractTypes.UmowaOPrace) to: 

−−−− Zaznaczenie na warstwach czasu dyżurów(operacje na warstwie Duty50, 
Duty100 oraz WorkTime) (metoda MarkDutyTime) 

−−−− Zaznaczenie na warstwach czasu ogólnych godzin nadliczbowych i pracy w 
nocy (metoda MarkDailyOverTimeAndNightHours) 

−−−− Zaznaczenie na warstwach czasu godzin nadliczbowych 100% w nocy 
(metoda MarkOverTime100AtNight) 

−−−− Zaznaczenie na warstwach czasu pracy w niedziele i święta (metoda 
MarkHolidayWork) 

−−−− Zaznaczenie na warstwach czasu godzin nadliczbowych 100% w 
niedziel/święta (metoda MarkOverTime100AtHoliday) 

−−−− Zaznaczenie na warstwach czasu godzin nadliczbowych 50% (metoda 
MarkOverTime50) 

−−−− Jeżeli zaznaczona została odpowiednia opcja dokonywane jest obliczenie 
czasu godzin nadliczbowych do korekcji wypracowanych jednocześnie w nocy 
i niedzielę/święto (metoda MarkOverTime100CorrectionTime) 

•Sumowanie wyliczonych wartości we wszystkich końcowych warstwach 

 

Dodatkowe obliczenia: 

•Obliczenie czasu, który można przeznaczyć na odbiory czasu wolnego (metoda 
CalculateTimeForReturns) 

•Oznaczenie dni z przekroczenia normy 5-dniowej (metoda 
Mark5DayWeekOffenseDays) 

•Jeżeli zaznaczona jest odpowiednia opcja to na nowo przeliczone zostają godziny 



nadliczbowe 50% w przypadku kiedy dany dzień jest dniem powyżej normy 5-
dniowej (metoda UpdateOver5DayWeekWorkDayOvertime) 

•Przeliczanie i sumowanie średniookresowych godzin nadliczbowych 50% 
i średniotygodniowej ilości godzin pracy w okresie rozliczeniowym (metoda 
SumMediumTermOverTime) 

•Przeliczenie godzin nadliczbowych 50% z całego okresu rozliczeniowego jako 
suma dziennych godzin nadliczbowych 50% orażśredniookresowych godzin 
nadliczbowych 50% 

 

Opis szczegółowy na podstawie przykładów: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Ad 1) Poszukiwanie początku pierwszej doby rozliczeniowej 
(FindWorkRecordsStart) 

Metoda FindWorkRecordsStart przyjmuje 3 parametry: 

  - listę aktywności  

  - datę rozpoczęcia ewidencji 

  - datę zakończenia ewidencji 

Jeżeli lista aktywności nie jest pusta to w przedziale od daty rozpoczęcia ewidencji do 
daty zakończenia ewidencji poszukiwana jest aktywność, która nie jest ani postojem 
ani pracą inną. Zakładając, że aktywności są poprawne może ona zatem być pracą 
inną lub jazdą czyli ogólnie pracą rzeczywistą. Jeżeli taka aktywność zostaje 
znaleziona to poszukiwania są przerywane i jako początek pierwszej doby (z 561) 
zostaje zwrócona data i godzina owej aktywności. 

 

Ad 2) Pobieranie aktywności z aktualnej doby z rozporządzenia 561/2006 
WE (metoda Get561DayActivities) 

Metoda Get561DayActivities przyjmuje 2 parametry: 



  - lista aktywności 

  - czas rozpoczęcia doby z rozporządzenia 561/2006 WE 

Na ich podstawie pobierane są z listy aktywności te, których czas rozpoczęcia jest 
równy lub późniejszy niż czas rozpoczęcia doby z rozporządzenia 561/2006 WE oraz 
których czas rozpoczęcia jest wcześniejszy niż czas rozpoczęcia doby z rozporządzenia 
561/2006 WE + 24h. Wśród znalezionych w ten sposób aktywności poszukiwany jest 
odpoczynek (metoda FindAndMarkDailyRest). Następnie aktywności te są filtrowane w 
ten sposób, że odrzucane są te aktywności, które znajdują się po odpoczynku, który 
musi trwać co najmniej 7 godzin. Jeżeli znaleziony odpoczynek nie trwa co najmniej 7 
godzin to żadne z pobranych aktywności nie są odrzucane. Przefiltrowane aktywności 
są zwracane jako wynik funkcji. 

 

Ad 3) Zaznaczanie i sumowanie aktywności w warstwie "WorkTime" i 
"DriveTime" (metoda MarkRealDriveAndWork, metoda SumRealDriveAndWork) 

Metody MarkRealDriveAndWork oraz SumRealDriveAndWork z klasy RealDriveAndWork 
pobierają jeden parametr: 

  - lista dobowych aktywności 

Metoda MarkRealDriveAndWork zaznacza daną aktywność w warstwie "WorkTime" 
(jeżeli jest ona jazdą lub pracą inną) oraz w warstwie "DriveTime" (jeżeli jest ona 
jazdą). 

Metoda SumRealDriveAndWork sumuje dobowe wartości zaznaczone w warstwach 
"WorkTime" oraz "DriveTime" i zwraca je jako wynik.  

W przykładach: 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

Ad 4) Jeżeli czas jazdy z warstwy "DriveTime" jest większy od 0 to 
poszukiwane są wszystkie możliwe przerwy z rozporządzenia 561/2006 WE i 



zaznaczane w warstwie "Break561" (metoda 
FindAndMarkPossibleDaily561Breaks) 

Metoda FindAndMarkPossibleDaily561Breaks z klasy Daily561Breaks pobiera dwie 
wartości: 

  - listę aktywności dobowych 

  - sumę czasu jazdy z danej doby 

Poszukiwanie możliwych przerw z 561 odbywa się kilku fazowo: 

1) Ustalenie możliwych okresów do wykorzystania na przerwy - jeżeli dana aktywność 
jest postojem i nie jest ostatnią aktywnością w ciągu doby lub jeżeli aktywność jest 
dyspozycyjnością i jej fragment lub całość jest realizowana w załodze to dodawana 
ona jest o listy możliwych do wykorzystania na przerwy okresów (zaznaczane są w 
warstwie "TimeForBreaks") 

2) Tworzenie listy połączonych okresów do wykorzystania na przerwę - jeżeli w 
warstwie "TimeForBreaks" okresy do wykorzystania przylegają do siebie to zostają 
one połączone w jedną całość   

3) Usuwanie okresów krótszych niż 15 minut - okresy takie są usuwane z oczywistych 
względów 

4) Szukanie możliwych przerw w ustalonych okresach - poszukiwane są tutaj 
wszystkie przerwy w konfiguracji 45 minut lub 15+30 minut 

5) Przepisywanie znalezionych przerw do aktywności - po poszukiwaniach przerw 
okresy te są dzielone pomiędzy aktywności i zaznaczane w warstwie "Break561" 

W przykładach: 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 



Ad 5) Poszukiwanie początku kolejnej doby z 561 aż do przejrzenia 
wszystkich aktywności z danego okresu rozliczeniowego (metoda 
FindNextWorkDayStart) 

Metoda FindNextWorkDayStart klasy WorkDayStart przyjmuje 2 parametry: 

  - listę aktywności 

  - czas rozpoczęcia ostatniej doby z rozporządzenia 561/2006 WE 

Metoda szuka aktywności z kolejnej doby z rozporządzenia 561/2006 WE od 
zakończenia poprzedniego odpoczynku do zakończenia następnego odpoczynku. 

 

Ad 6) Pobieranie aktywności z aktualnej doby rozliczeniowej (metoda 
GetWorkDayActivities, klasa WorkDayActivities)  
Metoda GetWorkDayActivities klasy WorkDayActivities przyjmuje 2 parametry: 
- lista aktywności 
- czas rozpoczęcia doby rozliczeniowej 

Z listy przekazanych aktywności wybierane są te, które są w całości lub częściowo 
zawarta w przedziale od czasu rozpoczęcia doby rozliczeniowej do czasu zakończenia 
doby rozliczeniowej czyli czasu rozpoczęcia doby rozliczeniowej plus 24 godziny. Jeżeli 
aktywność znajduje się tylko częściowo w rozpatrywanym odcinku czasu to pobierana 
jest cała aktywność ale oznaczane jest jaki jej fragment znajduje się w rozpatrywanej 
dobie rozliczeniowej. Przefiltrowane aktywności są przesyłane jako wynik funkcji 

 

Ad 7) Sumowanie aktywności w warstwie "WorkTime" i "DriveTime" (metoda 
SumRealDriveAndWork) 

Metoda opisana została już w punkcie 3). Jest ona wykonywana ponownie aby 
otrzymać jeszcze raz sumę pracy realnej ale tym razem w danej dobie rozliczeniowej. 
Suma ta wykorzystywana jest do dalszych obliczeń. 

 

Ad 8) Jeżeli kierowca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę 
(DriverContractType == ContractTypes.UmowaOPrace) to: 

a) Jeżeli przerwa z 561 nie została znaleziona w danej dobie 
rozliczeniowej 
(daily561Breaks.CheckIf561BreakIsFound(actualDayActivities)) to 
poszukiwana jest przerwa z u.o cz.p.k. (metoda 
FindAndMarkDailyWorkBreaks, klasa DailyWorkBreaks) 

Metoda FindAndMarkDailyWorkBreaks przyjmuje dwa parametry: 

- lista aktywności 

- data i czas sprawdzania przerwy z u.o c.p.k. 

- suma rzeczywistej pracy w danej dobie rozliczeniowej 

Na podstawie sumy pracy ustalane jest jak długa powinna być przerwy z u.o 
cz.p.k.: w przypadku kiedy kierowca pracuje powyżej 6 godzin ale poniżej 9 
godzin przerwa wynosi 30 minuta, w przypadku kiedy kierowca pracuje ponad 9 
godzin przerwa wynosi 45 minut. Szukana jest dokładnie jedna przerwa (w 
przeciwieństwie do przerw z 561). Dodatkowo jeżeli odcinek czasu, który można 
przeznaczyć na tą przerwę jest dłuższy niż wymagana przerwa to przerwę 
stanowi tylko wymagany odcinek czasu (odpowiednio 30 lub 45 minut a nie cala 
przerwa). Algorytm szuka odcinków czasu co najmniej 15 minutowych mając 



możliwość podziału przerwy na odpowiednie odcinki czasu tak aby żaden z nich 
nie był krótszy niż 15 minut. Znalezione odcinku czasu jako przerwa z u.o c.p.k. 
zostają oznaczone w warstwie „WorkBreak”. 

Ta funkcja zostanie wykonana tylko w 3) przykładzie ponieważ w 1) i 2) zostały 
znalezione już przerwy z rozporządzenia 561/2006 WE: 

 

3) 

 

 

b) Oznaczenie 15 minut z przerwy jako praca po spełnieniu odpowiednich 
warunków (metoda Mark15MinutesFromWorkBreakAsWork, klasa 
WorkTime) 

Metoda Mark15MinutesFromWorkBreakAsWork przyjmuje 2 wartości: 

- listę aktywności 

- sumę pracy rzeczywistej w dobie rozliczeniowej 

Jeżeli suma pracy jest mniejsza lub równa niż 6 godzin to 15 minut do czasu 
pracy nie jest szukane i zaznaczane. Jeżeli jednak suma jest większa niż 6 
godzin to ze znalezionej przerwy z u.o c.p.k. 15 minut zostaje zaliczone do 
czasu pracy (oznaczone w warstwie WorkTime)  

W przykładach: 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 



 

 

c) Oznaczenie pozostałego odcinka czasu z przerw jako dyżur 50% 
(metoda MarkRestOfWorkBreakAsDuty50, klasa DutyTime) 

Metoda MarkRestOfWorkBreakAsDuty50 przyjmuje jeden parametr: 

- listę aktywności  

Czas ze znalezionej przerwy z u.o c.p.k., który nie jest czasem pracy zostaje 
zaliczony do czasu dyżuru 50% (oznaczone w warstwie Duty50). 

W przykładach: 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

Ad 9) Sumowanie aktywności w warstwie "WorkTime" i "DriveTime" (metoda 
SumRealDriveAndWork) 

Ponowne sumowanie wartości pracy realnej po algorytmie szukania przerw. 

 

Ad 10) Sprawdzenie pracy w godzinach nocnych kwalifikowanych (metoda 
CheckWorkInQualifiedNightHours) 



Metoda CheckWorkInQualifiedNightHours pobiera jako parametr listę aktywności. Na 
ich podstawie sprawdza następnie czy wystąpiła praca(w warstwie WorkTime) w 
godzinach nocnych kwalifikowanych. Jeżeli tak to dopuszczalny dzienny czas pracy 
zostaje skrócony do 10 godzin i zwrócony jako wynik funkcji. 

 

Ad 11) Obliczenie dziennego przekroczenia czasu pracy spowodowanego 
pracą w godzinach nocnych kwalifikowanych 

Przekroczenie to jest wyliczane (o ile wystąpiła praca godzinach nocnych 
kwalifikowanych) jako różnica faktycznej ilości pracy (suma pracy z warstwy 
WorkTime) oraz dopuszczalnej ilości pracy (tzn. 10 godzin). 

 

Ad 12) Obliczenie brakującego czasu do odpoczynku co najmniej 7-
godzinnego (metoda FindDailyRest, klasa DailyRest) 

Metoda FindDailyRest przyjmuje listę aktywności jako parametr. Następnie szuka ona 
postoju, który trwa co najmniej 7 godzin. Jeżeli go nie znajdzie to szuka najdłuższego 
i zwraca ile czasu brakuje do odpoczynku 7-godzinnego. 

 

Ad 13) Jeżeli kierowca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę 
(DriverContractType == ContractTypes.UmowaOPrace) to: 

a) Zaznaczenie na warstwach czasu dyżurów(operacje na warstwie 
Duty50, Duty100 oraz WorkTime) (metoda MarkDutyTime, klasa 
DutyTime) 

Metoda MarkDutyTime przyjmuje 4 parametry: 

- lista aktywności 

- suma realnej pracy w danej dobie rozliczeniowej 

- maksymalny dzienny czas pracy czas pracy - NIEUŻYWANY 

- informacja na temat tego czy kierowca podlega wykonuje pracę podlegającą 
pod rozporządzenie 561/2006 WE - NIEUŻYWANE 

Metoda sprawdza nieprzypisane do żadnej warstwy aktywności a następnie 
sprawdza ich typ i dodatkowe warunki. Jeżeli aktywność jest: 

- dyspozycyjnością - aktywność uznawana jest za dyżur 50%(oznaczana jest w 
warstwie Duty50) 

- postojem i znajduje się w tzw. normalnych godzinach pracy (to znaczy w 
przedziale od rozpoczęcia pracy w danej dobie rozliczeniowej przez 9 godzin i 
45 minut) to jest oznaczana w warstwie czasu pracy (WorkTime). Jeżeli postój 
znajduje się poza normalnymi godzinami pracy to oznaczany jest w warstwie 
dyżuru 100% (Duty100) 

 

W przykładach: 

W przykładzie 1 i 2 nie ma żadnej dyspozycyjności więc metoda nie oznaczy 
żadnego dodatkowego dyżuru 50%. 

 

 

 



1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

b) Zaznaczenie na warstwach czasu ogólnych godzin nadliczbowych i 
pracy w nocy (metoda MarkDailyOverTimeAndNightHours) 

Metoda MarkDailyOverTimeAndNightHours pobiera jako argument listę 
aktywności.  Wyszukiwane są aktywności, których chociaż fragment został 
oznaczony w warstwie "WorkTime". Dla każdej takiej aktywności sprawdzane 
jest czy: 

- aktywność (lub jej część) znajduje się w przedziale godzin nadliczbowych tzn. 
zliczane są godziny pracy realnej (uwzględniając ewentualne 15 minut z 
przerwy) i jeżeli suma przekracza wartość graniczną (tj. 8 lub 12 godzin) to 
aktualnie rozpatrywana aktywność lub je część oraz wszystkie następne 
uznawane są za godziny nadliczbowe i zaznaczane w warstwie ogólnych godzin 
nadliczbowych (OverTime) 

- aktywność (lub jej część) znajduje się w przedziale godzin nocnych to 
oznaczana jest w warstwie pracy w godzinach nocnych (WorkAtNight) 

W przykładach: 

 

 

 

 

 



1) 

 

 

2)  

 

 

3) 

Przykład nr 3) nie ulega zmianie już do końca algorytmu ponieważ w tym przypadku 
nie ma żadnych godzin nadliczbowych 

 

c) Zaznaczenie na warstwach czasu godzin nadliczbowych 100% w nocy 
(metoda MarkOverTime100AtNight)  

Metoda MarkOverTime100AtNight pobiera listę aktywności. Następnie sprawdza, 
które godziny nadliczbowe z warstwy "OverTime" znajdują się w warstwie 
godzin nocnych "WorkAtNight". Wpólne część obu warstw jest oznaczana w 
warstwie "OverTimeNight100", która mówi o godzinach nadliczbowych 100% 
wygenerowanych w trakcie pracy w godzinach nocnych (do ustalania dodatków) 

W przykładach: 

 

1) 

 

 

 

 



 

2) 

 

 

d) Zaznaczenie na warstwach czasu pracy w niedziele i święta (metoda 
MarkHolidayWork) 

Metoda MarkHolidayWork pobiera listę aktywności a następnie sprawdza czy 
aktywności, które choć w części są oznaczone w warstwie "WorkTime" odbywają 
się w dzień świąteczny lub niedzielę. Jeżeli tak jest to te fragmenty aktywności 
(lub całe aktywności) zostają oznaczone w warstwie pracy w niedziel/święta 
(warstwa HolidayWork) 

W przykładach: 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

e) Zaznaczenie na warstwach czasu godzin nadliczbowych 100% w 
niedziel/święta (metoda MarkOverTime100AtHoliday) 

Metoda MarkOverTime100AtHoliday pobiera listę aktywności. Następnie 
sprawdza, które godziny nadliczbowe z warstwy "OverTime" znajdują się w 



warstwie pracy w niedzielę/święta "HolidayWork". Wspólne część obu warstw 
jest oznaczana w warstwie "OverTimeHoliday100", która mówi o godzinach 
nadliczbowych 100% wygenerowanych w trakcie pracy w święta/niedziele 

W przykładach: 

 

1) 

 

 

2) 

 

f) Zaznaczenie na warstwach czasu godzin nadliczbowych 50% (metoda 
MarkOverTime50) 

Metoda MarkOverTime50 pobiera listę aktywności a następnie sprawdza, które 
aktywności (lub ich fragmenty) oznaczone w warstwie "OverTime" nie zostały 
oznaczone ani w warstwie godzin nadliczbowych wygenerowanych w nocy 
(OverTimeNight100), ani w warstwie godzin nadliczbowych wygenerowanych w 
niedziele/święta (OverTimeHoliday100). Znalezione aktywności (lub ich 
fragmenty) zostają oznaczone w warstwie godzin nadliczbowych 50% 
(OverTime50). 

W przykładach: 

1) 

 



2) 

 

 

g) Jeżeli zaznaczona została odpowiednia opcja dokonywane jest 
obliczenie czasu godzin nadliczbowych do korekcji wypracowanych 
jednocześnie w nocy i niedzielę/święto (metoda 
MarkOverTime100CorrectionTime) 

Metoda MarkOverTime100CorrectionTime pobiera listę aktywności a następnie 
sprawdza czy aktywności lub fragmenty aktywności, które zostały oznaczone w 
warstwie godzin nadliczbowych 100% wygenerowanych w 
nocy(OverTimeNight100) zostały oznaczone również godzin nadliczbowych 
100% wygenerowanych w niedzielę/święta (OverTimeHoliday100). Te wspólne 
fragmenty lub całe aktywności są oznaczane na warstwie korekcyjnej godzin 
nadliczbowych 100% (warstwa Correction). 

W przykładach: 

1) 

 

2) 

 

 



 

Ad 14) Sumowanie wyliczonych wartości we wszystkich końcowych 
warstwach 

Po zakończeniu oznaczania aktywności w warstwach obliczane są sumy trwania 
aktywności w poszczególnych końcowych warstwach w danej dobie rozliczeniowej. 
Sumowane są: 

- czas pracy (z warstwy WorkTime) 

- czas jazdy (z warstwy DriveTime) 

- czas dyżuru 100% (z warstwy Duty100) 

- czas dyżuru 50% (z warstwy Duty50) 

- czas pracy w godzinach nadliczbowych 100% (z warstwy OverTime100Holiday oraz 
OverTime100Night) 

- czas pracy w godzinach nadliczbowych 50% (z warstwy OverTime50) 

- czas pracy w godzinach nocnych do ustalenia dodatków (z warstwy WorkAtNight) 

- czas pracy w niedzielę i święta (z warstwy HolidayWork) 

 

W przykładach: 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

 



3) 
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