
 

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy
 

Informacje ogólne
 

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego 

wymiaru czasu pracy do wymiaru nie  niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, 

w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

 

Ważne: 

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.

 

Przykład

Pracownica  zatrudniona  w pełnym  wymiarze  czasu  pracy  ma  prawo  do  urlopu  wychowawczego 

w wymiarze trzech lat. W okresie tym chciałaby pracować w skróconym do pół etatu wymiarze czasu 

pracy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownicy i skrócić jej czas pracy do połowy 

etatu w okresie przysługującego jej urlopu wychowawczego.

 

Jak napisać wniosek
 

, 2009-02-19
saved from url=(0022)http://internet.e-mail

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Author>pwickowski</o:Author>
  <o:LastAuthor>pwickowski</o:LastAuthor>
  <o:Revision>2</o:Revision>
  <o:TotalTime>2</o:TotalTime>
  <o:Created>2007-03-28T11:12:00Z</o:Created>
  <o:LastSaved>2007-03-28T11:12:00Z</o:LastSaved>
  <o:Pages>3</o:Pages>
  <o:Words>338</o:Words>
  <o:Characters>1932</o:Characters>
  <o:Lines>16</o:Lines>
  <o:Paragraphs>3</o:Paragraphs>
  <o:CharactersWithSpaces>2372</o:CharactersWithSpaces>
  <o:Version>9.2812</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->



Warto na piśmie

Przepisy kodeksu pracy nie wypowiadają się co do formy wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, 

a w szczególności nie wymagają zachowania formy pisemnej. Wniosek ten dotyczy jednak niezwykle 

istotnych  kwestii  (zmiany  wymiaru  czasu  pracy),  dlatego,  aby  uniknąć  ewentualnych  wątpliwości, 

powinien być złożony pracodawcy na piśmie.

 

Ważne 

Składając wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, należy pamiętać, że: 

 może z nim wystąpić do pracodawcy tylko pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, 

 wniosek  może  dotyczyć  jedynie  okresu  odpowiadającego  okresowi  przysługującego  urlopu 

wychowawczego, 

 wnioskowany skrócony czas pracy nie może być niższy od połowy wymiaru czasu pracy. 

 

Jak długo

Przepisy nie  wypowiadają się  również co do sposobu jego sformułowania.  Bez wątpienia jednak we 

wniosku pracownik powinien określić długość okresu, przez który chce korzystać ze skrócenia wymiaru 

czasu pracy, oraz wymiar skróconego wymiar czasu pracy. Pracodawca jest  zobowiązany uwzględnić 

wniosek osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego, więc nie ma potrzeby w sposób szczególny go 

uzasadniać. Przyczyną wystąpienia z takim wnioskiem jest na ogół konieczność zapewnienia opieki nad 

małym dzieckiem. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy pracownik nie ma możliwości zapewnienia 

opieki dziecku pracując w pełnym wymiarze, a może korzystać z doraźnej pomocy innych osób w czasie 

krótszym, np. przez pięć godzin dziennie.

 



Podstawa prawna

 Art.1867 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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