
 _______________________

                                                                                             (Miejscowość, data)

______________________

(Imię i nazwisko pracownika)                                                                       

Do   _______________________________ 

          

___________________________________

(Imię i nazwisko pracodawcy albo osoby go 

reprezentującej i jej stanowisko)

WNIOSEK O ŁĄCZENIE KORZYSTANIA URLOPU RODZICIELSKIEGO Z PRACĄ

   Na  podstawie  art.  1821e §  2  KP  zwracam  się  o  umożliwienie  mi  łączenia

korzystania z urlopu rodzicielskiego/części urlopu rodzicielskiego* z wykonywaniem

pracy  w  wymiarze_________   pełnego  wymiaru  czasu  pracy  w  okresie  od

dnia_________  do   dnia  _________.  Jednocześnie  oświadczam,  że  zamierzam

łączyć część urlopu rodzicielskiego powstałą w wyniku proporcjonalnego wydłużenia

wymiaru tego urlopu z pracą w wymiarze ___________ pełnego wymiaru czasu

pracy/  Jednocześnie  oświadczam,  że  nie  zamierzam  łączyć  części  urlopu

rodzicielskiego  powstałej  w  wyniku  proporcjonalnego  wydłużenia  wymiaru  tego

urlopu z pracą*.

________________________

(Podpis pracownika)
* niewłaściwe skreślić



Akceptuję:______________________ 

(Data i podpis pracodawcy albo osoby go reprezentującej)

Nie akceptuję – na podstawie art. 1821e § 2 KP uprzejmie informuję, że uwzględnienie

Pani/Pana  wniosku  o  dopuszczenie  do  pracy  w  czasie  urlopu  rodzicielskiego,  tj.

w okresie  od  dnia  _______   do  dnia_______  –  w  wymiarze  ________   pełnego

wymiaru  czasu  pracy  nie  jest  możliwe  ze  względu

na__________________________________________________________________.

                                                    (uzasadnienie tej decyzji) 

Art.  1821e.  §  1.  Pracownik  może  łączyć  korzystanie  z  urlopu  rodzicielskiego
z wykonywaniem  pracy  u  pracodawcy  udzielającego  tego  urlopu  w  wymiarze  nie
wyższym  niż  połowa  pełnego  wymiaru  czasu  pracy.  W  takim  przypadku  urlopu
rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. § 2. W przypadku,
o którym  mowa  w  §  1,  podjęcie  pracy  następuje  na  pisemny  wniosek  pracownika,
składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Do
wniosku dołącza się  dokumenty  określone  w przepisach wydanych na podstawie  art.
1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to
możliwe  ze  względu  na  organizację  pracy  lub  rodzaj  pracy  wykonywanej  przez
pracownika.  O  przyczynie  odmowy  uwzględnienia  wniosku  pracodawca  informuje
pracownika na piśmie. 

Art.  1821f.  §  1.  W  przypadku  łączenia  przez  pracownika  korzystania  z  urlopu
rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar
urlopu  rodzicielskiego  ulega  wydłużeniu  proporcjonalnie  do  wymiaru  czasu  pracy
wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej
jednak niż do:

1) 64 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;

2) 68 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni,
przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
u pracodawcy  udzielającego  tego  urlopu  i  wymiaru  czasu  pracy  wykonywanej  przez
pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.



§ 3. W przypadku gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy, o którym
mowa w § 1, odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie
wymiaru  tego  urlopu,  następuje  wyłącznie  w  odniesieniu  do  tej  części  urlopu
rodzicielskiego. 

§ 4. W przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego
część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana
w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się. 

§ 5. Część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop został proporcjonalnie wydłużony zgodnie
z  §  1–4,  wydłuża  część  urlopu  rodzicielskiego,  podczas  której  pracownik  łączył
korzystanie  z  urlopu  z  wykonywaniem  pracy  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy
u pracodawcy udzielającego urlopu. 

§  6.  We  wniosku,  o  którym  mowa  w  art.  1821e  §  2,  pracownik  określa  sposób
wykorzystania  części  urlopu  rodzicielskiego,  o  którą  urlop  zostanie  proporcjonalnie
wydłużony.

§  7.  W  przypadku  gdy  pracownik  zamierza  łączyć  korzystanie  z  części  urlopu
rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, obliczonej
zgodnie z § 2, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej
części  urlopu  oblicza  się  dzieląc  długość  części  urlopu  powstałej  w  wyniku
proporcjonalnego  wydłużenia  przez  różnicę  liczby  1  i  wymiaru  czasu  pracy,  w jakim
pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. Przepis
§ 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 1821g . Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art.
47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180
§ 6–17, art. 1801 § 2, art. 181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1. 


