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Zamiast wychowawczego 
praca w ni!szym wymiarze 
UPRAWNIENIA | Stres zwi"zany z powrotem do pracy po urlopie macierzy#skim i rozstaniem z dzieckiem mo$na zmniejszy%,
zapewniaj"c sobie roczn" ochron& przed zwolnieniem. Wystarczy z'o$y% wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu

ANNA BORYSEWICZ

Pra cow ni ca, któ ra nie chce wra -
ca! do pra cy za raz po urlo pie
ma cie rzy" skim, mo #e sko rzy -
sta! z urlo pu wy cho waw cze go.
Wa run kiem jest po sia da nie
wcze $niej sze go, przy naj mniej
sze $cio mie si%cz ne go, okre su
za trud nie nia w ra mach  sto sun -
ku pra cy. Uwzgl%d nia si% tu taj
nie tyl ko ostat ni an ga#, ale rów -
nie# po przed nie okre sy za trud -
nie nia, nie za le# nie od przerw
wy st% pu j& cych mi% dzy ni mi. 

Trzy lata w ca!o"ci 
lub w cz#"ciach

Wa run kiem udzie le nia tej
pau zy w za trud nie niu, ale te# jej
po dzia 'u na cz% $ci, jest wnio sek
eta tow ca, któ rym pra co daw ca
jest zwi& za ny. Urlop ten jest
udzie la ny w ce lu spra wo wa nia
oso bi stej opie ki nad dziec kiem,
nie d'u #ej jed nak ni# do uko" -
cze nia przez nie czwar te go ro ku
#y cia. Co do za sa dy na urlo pie
wy cho waw czym mo# na prze -
by wa! mak sy mal nie przez trzy
la ta (art. 186 § 1 kodeksu pracy).
Przy czym mo# na go wy ko rzy -
sta! al bo w ca 'o $ci, al bo w cz% -
$ciach, nie wi% cej jed nak ni# w
czte rech. Ro dzi ce lub opie ku -
no wie mo g& jed no cze $nie prze -
by wa! na tym urlo pie przez
okres nie prze kra cza j& cy trzech
mie si% cy. 

Je $li z te go urlo pu chce sko -
rzy sta! oso ba pra cu j& ca na
pod sta wie an ga #u na okres
prób ny, na czas okre $lo ny lub
na czas wy ko ny wa nia okre $lo -
nej pra cy, mu si mie! $wia do -
mo$!, #e ma do nie go pra wo, ale
tyl ko do dnia za ko" cze nia za -
trud nie nia. Z dniem roz wi& za -
nia sto sun ku pra cy au to ma tycz -
nie usta je pra wo do urlo pu wy -
cho waw cze go. 

Udzie le nie urlo pu wy cho -
waw cze go na okres d'u# szy ni#
do ko" ca okre su, na któ ry zo sta -
'a za war ta umo wa o pra c% na
czas okre $lo ny, mo #e by! – w za -
le# no $ci od oko licz no $ci kon -
kret ne go wy pad ku – uzna ne za
za war cie w spo sób do ro zu mia -
ny umo wy o pra c% na czas nie -
okre $lo ny, je #e li ist nie j& pod sta -
wy do wnio sku, #e ta ki by' zgod -
ny za miar stron i cel umo wy. Po -
twier dze niem te go sta no wi ska
jest uchwa !a S$ du Naj wy% sze go
z 21 li sto pa da 1978 (I PZP
28/78). Do ty czy 'a ona wpraw -
dzie urlo pu bez p'at ne go, ale
udzie la ne go w tym sa mym ce lu
– na opie k% nad ma 'ym dziec -
kiem – i do te go w okre sie, kie dy
nie by 'o jesz cze urlo pów wy -
cho waw czych.  

Rów nie# w przy pad ku pra -
cow ni cy, któ ra zg'o si 'a wnio sek
o urlop wy cho waw czy ju# po
z'o #e niu  wy po wie dze nia umo -

wy o pra c%, urlo pu te go mo# na
udzie li! tyl ko do dnia roz wi& za -
nia sto sun ku pra cy.

Wi#k sze upraw nie nia

Pra cow nik, któ ry wy cho wu -
je nie pe' no spraw ne dziec ko
wy ma ga j& ce oso bi stej opie ki,
mo #e sko rzy sta! z do dat ko we -
go okre su urlo pu wy cho waw -
cze go – w wy mia rze do trzech
lat – je $li pod opiecz ny nie
uko" czy' 18 ro ku #y cia. Mu si
jed nak wów czas przed sta wi!
orze cze nie o nie pe' no spraw -
no $ci lub stop niu nie pe' no -
spraw no $ci dziec ka unor mo -
wa ne w usta wie z 27 sierp nia
1997 o re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo 'ecz nej oraz za trud nia niu
osób nie pe' no spraw nych (tekst
jed no li ty DzU z 2011 r.  nr 127,
poz. 721 ze zm.), a tak #e w wy -
da nym na jej pod sta wie roz po -
rz& dze niu mi ni stra go spo dar ki,
pra cy i po li ty ki spo 'ecz nej z 
15 lip ca 2003 w spra wie orze -
ka nia o nie pe' no spraw no $ci i
stop niu nie pe' no spraw no $ci
(DzU nr 139, poz. 1328). 

Krót sza dniów ka

Nie ka# dy pra cow nik chce
lub mo #e so bie po zwo li! na ko -
rzy sta nie z urlo pu wy cho waw -
cze go. Obec nie za ten czas nie
ma gwa ran to wa ne go za si' ku. W
zwi&z ku z tym ja ko al ter na ty wa
po zo sta je mu zwró ce nie si% do
sze fa na pi $mie o ob ni #e nie
wy mia ru cza su pra cy >patrz
wzór. Ta ki wnio sek, po dob nie
jak ten o udzie le nie urlo pu wy -
cho waw cze go, jest wi& #& cy dla
sze fa. Etat mo# na jed nak ob ni -
#y! mak sy mal nie  do po 'o wy 
i  tyl ko na okres, przez ja ki pod -
w'ad ny móg' by ko rzysta! z
urlo pu (tj. od po wied nio trzy lub
sze$! lat). 

Po da nie w tej spra wie na le #y
z'o #y! na co naj mniej dwa ty go -
dnie przed roz po cz% ciem wy -
ko ny wa nia obo wi&z ków s'u# -
bo wych w zre du ko wa nym wy -
mia rze cza su pra cy. Gdy pod -
w'ad ny nie do cho wa te go ter mi -
nu, prze 'o #o ny mo #e ob ni #y!
etat do pie ro po up'y wie dwóch
ty go dni od da ty je go wnie sie nia.     

Gwa ran cja 
po sa dy

Szef nie mo #e wy po wie dzie!
ani roz wi& za! an ga #u z pra cow -
ni kiem, któ ry za miast ko rzy sta!
z urlo pu wy cho waw cze go, po -
pro si' o ob ni #e nie wy mia ru cza -
su pra cy. Za kaz ten trwa od da ty
z'o #e nia wnio sku w tej spra wie
do dnia po wro tu do nie obni #o -
ne go wy mia ru cza su pra cy, nie
d'u #ej jed nak ni# przez '&cz ny
okres 12 mie si% cy. 

PRZYK!AD 1
Pani Patrycja, zatrudniona 
na umow! bezterminow" 
w spó#ce akcyjnej, 16 sierpnia
2011 z#o$y#a wniosek 
o obni$enie  o po#ow! jej
wymiaru czasu pracy na okres
od 1 wrze%nia 2011 
do 31 sierpnia 2012.
Prze#o$ony wyrazi# na to
zgod!, ale 30 wrze%nia
wr!czy# jej wypowiedzenie,
uzasadniaj"c to likwidacj"
stanowiska pracy. Zachowanie
szefa pani Patrycji nie by#o
prawid#owe. Nie og#oszono
bowiem upad#o%ci ani nie
zlikwidowano zak#adu pracy.
Pani Patrycja ma wi!c 
prawo z#o$y& odwo#anie 
do s"du pracy z tytu#u
niezgodnego z prawem
wypowiedzenia anga$u,
domagaj"c si! orzeczenia 
o bezskuteczno%ci
wypowiedzenia. Je$eli 
jednak do chwili wydania
wyroku przez s"d umowa
uleg#aby rozwi"zaniu, 
b!dzie mog#a domaga& si!
odszkodowania 
albo przywrócenia na
dotychczasowe stanowisko.    

Pod w'ad ny nie uchro ni si%
jed nak przed zwol nie niem, je $li
wnio sek o ob ni #e nie eta tu z'o -
#y ju# po do ko na niu przez
zwierzch ni ka czyn no $ci zmie -
rza j& cej do roz wi& za nia z nim
kon trak tu.

PRZYK!AD 2
Pani Iwona 6 pa'dziernika
2011 otrzyma#a trzymiesi!czne
wypowiedzenie. Nast!pnego
dnia z#o$y#a wniosek 
o obni$enie wymiaru czasu
pracy z tygodniowego 
40-godzinnego do 
25-godzinnego przez okres 
od 2 listopada 2011 
do 31 pa'dziernika 2012. 
W tej sytuacji umowa pani
Iwony i tak rozwi"$e si!  
31 stycznia 2012. Zg#osi#a
bowiem wniosek o obni$enie
etatu ju$ po z#o$eniu przez
prze#o$onego o%wiadczenia 
o rozstaniu. Przy czym jej
podanie jest o tyle skuteczne,
$e do ko(ca zatrudnienia
b!dzie pracowa#a 
w obni$onym wymiarze etatu.

W sy tu acji gdy obo je ro dzi ce
lub opie ku no wie dziec ka s& za -
trud nie ni, tyl ko jed no z nich
mo #e sko rzy sta! z pra wa do ob -
ni #e nia wy mia ru cza su pra cy. 

Pra co daw ca ma ca' ko wi t& do -
wol no$! w usta la niu za sad z'o -
#e nia mu przez ro dzi ców lub
opie ku nów o$wiad cze nia o za -
mia rze sko rzy sta nia b&d( nie z
owe go upraw nie nia. O$wiad -
cze nie to mu si si% jed nak zna -
le(! w cz% $ci B akt oso bo wych
pod w'ad ne go. Na ka zu je to § 6
ust. 1 i 2 pkt 2 lit. h roz po rz& dze -

WZÓR WNIOSKU O OBNI&ENIE WYMIARU CZASU PRACY

P#ock, 15.09.2011
Leokadia Iksi(ska
zam. ul. Kawowa 3 
09-402 P#ock

Pan Mateusz Nowak
Prezes zarz"du Y sp. z o.o.
ul. Malinowa 54
09-400 P#ock

Wniosek

Na podstawie art. 1867 k.p. zwracam si! z pro%b" o obni$enie obowi"zuj"cego
mnie 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy 
do wymiaru 30-godzinnego na okres od 1 pa'dziernika 2011  
do 30 wrze%nia 2012.
We wskazanym powy$ej okresie przys#uguje mi prawo do korzystania
z urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki 
nad moim dzieckiem Klaudi" Iksi(sk", ur. 12 lutego 2010. 
Do tej pory nie korzysta#am z urlopu wychowawczego przys#uguj"cego mi 
na córk!.
Przedk#adam tak$e o%wiadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania
przez niego z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Leokadia
Iksi!ska

W za!$czeniu:
– odpis skrócony aktu urodzenia córki Klaudii Iksi(skiej,
– o%wiadczenie z 14 wrze%nia 2011 Sebastiana Iksi(skiego – ojca dziecka –  o
braku zamiaru korzystania przez niego z urlopu wychowawczego 
przez okres wskazany we wniosku.

nia mi ni stra pra cy i po li ty ki so -
cjal nej z 28 ma ja 1996 w spra wie
za kre su pro wa dze nia przez pra -
co daw ców do ku men ta cji w
spra wach zwi& za nych ze sto sun -
kiem pra cy oraz spo so bu pro wa -
dze nia akt oso bo wych pra cow -
ni ka (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.).

Sytuacje 
wyj$tkowe

Roz wi& za nie przez pra co -
daw c% umo wy pod czas okre su
wy ko ny wa nia pra cy w mniej -
szym wy mia rze jest do pusz czal -
ne tyl ko w ra zie og'o sze nia upa -
d'o $ci lub li kwi da cji za k'a du
pra cy, a tak #e gdy za cho dz&
przy czy ny uza sad nia j& ce roz -

sta nie z pod w'ad nym w try bie
dys cy pli nar nym. 

PRZYK!AD 3
Pani Karolina 5 pa'dziernika
2011 zosta#a zwolniona
dyscyplinarnie. Szef zarzuci# jej
trzykrotne stawienie si! 
w firmie (tj. 15 i 21 wrze%nia
oraz 3 pa'dziernika br.) 
pod wp#ywem alkoholu. 
W tym czasie korzysta#a 
z obni$onego wymiaru czasu
pracy. Bez wzgl!du wi!c 
na korzystanie przez pani"
Karolin! z owego uprawnienia
szef móg# wr!czy& jej wilczy
bilet. )

Au tor ka jest ad wo ka tem, 
pro wa dzi w"a sn# kan ce la ri$ w P"oc ku

WZÓR INFORMACJI O OBNI&ENIU WYMIARU CZASU PRACY

P#ock, 15.09.2011
Y sp. z o.o. 
ul. Malinowa 54
09-400 P#ock

Pani Leokadia Iksi(ska
zam. ul. Kawowa 3
09-402 P#ock

W odpowiedzi na Pani wniosek z 15 wrze%nia 2011 informuj!, 
$e zgodnie z art. 1867 k.p. wyra$am zgod! na obni$enie Pani wymiaru 
czasu pracy z obowi"zuj"cego dotychczas 40-godzinnego tygodniowego 
do 30-godzinnego tygodniowego czasu pracy w okresie wskazanym 
w Pani podaniu, tj. od 1 pa'dziernika 2011  do 30 wrze%nia 2012.

Mateusz Nowak 
prezes zarz"du 


