
 

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
 

Informacje ogólne

 

Indywidualny czas pracy

W  każdym  systemie  czasu  pracy  możliwe  jest  stosowanie  indywidualnego  rozkładu  czasu  pracy. 

Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, który może, 

ale  nie  musi,  być  uwzględniony  przez  pracodawcę.  Najczęściej  indywidualny  rozkład  czasu  pracy, 

w ramach systemu czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony, polega na dostosowaniu do potrzeb 

pracownika godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

Przykład

Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy wykonują pracę od godz. 7.00 do 

15.00. Jeden z pracowników z powodu zmian w rozkładzie jazdy autobusów, którymi dojeżdża do 

pracy, złożył wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym wykonywałby 

pracę od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

Jak napisać wniosek

 

Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy powinien mieć formę pisemną. Przepisy nie 

wypowiadają się natomiast co do treści wniosku, pozostawiając tę kwestię zainteresowanemu. Jego treść 
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może  być  zatem  sformułowana  dowolnie.  Wystarczy,  że  będzie  wynikało  z niej,  iż  pracownik  jest 

zainteresowany ustaleniem dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy i w jakich godzinach chciałby 

pracować.

 

Ważne jest uzasadnienie

Należy  jednak  pamiętać,  że  pracodawca  nie  ma  obowiązku  uwzględnić  wniosku  pracownika  w tej 

sprawie. Dlatego ważne jest, aby wniosek był odpowiednio uzasadniony. Chodzi o wskazanie przyczyn, 

dla  których  pracownik  zainteresowany  jest  indywidualnym  rozkładem  czasu  pracy,  które  mogłyby 

przekonać pracodawcę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 

GP radzi

Jak warto uzasadniać wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy:

 trudności  z dojazdem  do  pracy,  np.  pracownik  dojeżdżający  do  pracy  wskazuje  we  wniosku 

godziny pracy, które uwzględniałyby obowiązujący rozkład jazdy autobusu lub pociągu, 

 konieczność  sprawowania  stałej  opieki  nad  dzieckiem  lub  innym  członkiem  rodziny,  np. 

pracownik zainteresowany jest innym rozkładem pracy, tak by w czasie, gdy małżonek pracuje, 

mógł on zapewnić opiekę chorej osobie, 

 dokształcanie  się,  np.  pracownik  uczy  się  w systemie  wieczorowym,  a dotychczasowy 

obowiązujący rozkład czasu pracy uniemożliwia mu udział w zajęciach szkolnych. 

 

Podstawa prawna

 Art. 142 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. 



zm.). 

 

Danuta Klucz
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