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Je śli opie ku jesz się dziec kiem wwie ku dolat
czte rech, pra co daw ca nie mo że bez Two jej zgo dy:

�za trud niać Cię wgo dzi nach nad licz bo wych,
wpo rze noc nej, wprze ry wa nym sys te mie cza su
pra cy,

�de le go wać Cię po zasta łe miej sce pra cy,
�za trud niać Cię po nad8 go dzin nado bę, je -

śli pra cu jesz wrów no waż nym sys te mie cza su
pra cy, przydo zo rze urzą dzeń, przypil no wa niu
mie nia iochro nie osób, wru chu cią głym, wsys te -
mie skró co ne go ty go dnia pra cy al bo wweek en -
do wym sys te mie cza su pra cy, wktó rym pra ca jest
świad czo nawy łącz nie wpiąt ki, so bo ty, nie dzie le
iświę ta (wra zie bra ku pracy za cho wu jesz pra wo
dowy na gro dze nia zaczas nie prze pra co wa ny
wzwiąz ku ze zmniej sze niem zte go po wo du wy -
mia ru cza su pra cy).

Je śli wy cho wu jesz przy naj mniej jed no dziec ko
–wła sne, współ mał żon ka, przy spo so bio ne –wwie -
ku do14 lat, masz pra wo dodwóch płat nych dni
zwol nie nia odpra cy naopie kę wcią gu ro ku ka len -
da rzo we go.

Zwol nie nie wy no si2 dni bez wzglę du na:

�licz bę wy cho wy wa nych dzie ci,

�mie siąc roz po czę cia pra cy (przysługuje
oddnia pod ję cia za trud nie nia),

�wy miar cza su pra cy,

�fakt spra wo wa nia opie ki naddziec kiem
przez nie za trud nio ne go lub prze by wa ją ce -
go naurlo pie wy cho waw czym mał żon ka
pra cow ni ka.

Spo sób wy ko rzy sta nia zwol nie nia jest do wol ny.
Mo żesz je wy ko rzy stać odra zu wca ło ści lub po -
dzie lić. Je śli jed nak nie sko rzy stasz ze zwol nie nia
wda nym ro ku ka len da rzo wym, stra cisz je bez -
pow rot nie.

Je że li obo je ro dzi ce lub opie ku no wie
dziec ka są za trud nie ni, upraw nie nia przy -
słu gu ją tyl ko jed ne mu znich.

Je steś w cią ży? Po in for muj o tym pra co daw cę!
Zrób to, by w peł ni ko rzy stać z praw, ja kie gwa ran -
tu je Ci pra wo pra cy. Pa mię taj! Gdy je steś
w okre sie cią ży, pra co daw ca:

� jest obo wią za ny udzie lać Ci zwol nień od pra -
cy na za le co ne przez le ka rza ba da nia le kar -
skie prze pro wa dza ne w związ ku z cią żą, je -
że li ba da nia te nie mo gą być prze pro wa dzo -
ne po za go dzi na mi pra cy,

� nie mo że za -
trud niać Cię
przy pra cach
wzbro nio nych
cię żar nym,

� nie mo że bez
Twej zgo dy de-
le go wać Cię po za sta łe miej sce pra cy ani 
za trud niać w prze ry wa nym sys te mie cza su
pra cy,

� nie mo że za trud niać Cię w go dzi nach nad -
licz bo wych ani w po rze noc nej,

� nie mo że za trud niać Cię po nad 8 go dzin
na do bę, je śli pra cu jesz w rów no waż nym
sys te mie cza su pra cy, przy do zo rze urzą -
dzeń, przy pil no wa niu mie nia i ochro nie
osób, w ru chu cią głym, w sys te mie skró co -
ne go ty go dnia pra cy al bo w week en do wym
sys te mie cza su pra cy, w któ rym pra ca jest
świad czo na wy łącz nie w piąt ki, so bo ty, nie -
dzie le i świę ta (w ra zie bra ku pra cy za cho wu -
jesz pra wo do wy na gro dze nia za czas nie -
prze pra co wa ny w związ ku ze zmniej sze niem
z te go po wo du wy mia ru cza su pra cy).

Czy wiesz, że…?
…pra co daw ca za trud nia ją cy co naj mniej 20

pra cow ni ków, re du ku jąc za ło gę w ra mach zwol -
nień in dy wi du al nych lub gru po wych, nie mo że
po zbyć się cię żar nych i osób ko rzy sta ją cych
z urlo pu ma cie rzyń skie go. Mo że je dy nie wy po -
wie dzieć im do tych cza so we wa run ki pra cy lub
pła cy. Je śli w re zul ta cie zmniej szy to ich wy na -
gro dze nie, do koń ca okre su ochron ne go przy słu -
gu je im do da tek wy rów naw czy do wy so ko ści
uprzed niej pen sji.

Je śli za war łaś umo wę ter mi no wą (na czas
okre ślo ny, na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy,
na okres prób ny trwa ją cy dłu żej niż je den mie -
siąc), ule gnie ona roz wią za niu z upły wem okre su,
na ja ki by ła za war ta, o ile ter min koń co wy te go
okre su przy pad nie przed upły wem trze cie go mie -
sią ca cią ży. Gdy by umo wa ta mia ła ulec roz wią -
za niu po upły wie trze cie go mie sią ca cią ży, wów -
czas ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu
do dnia po ro du (prze dłu że nie nie do ty czy umów
na za stęp stwo).

Od chwi li zaj ścia w cią żę pod le gasz szcze gól -
nej ochro nie pra wa pra cy, tak że w okre sie ko rzy -
sta nia z urlo pu ma cie rzyń skie go. W tym cza sie
pra co daw ca nie mo że wy po wie dzieć ani roz wią -
zać z To bą umo wy o pra cę.

Jeśli Twoje dziecko ma 
nie więcej niż 14 lat

Jeśli Twoje dziecko ma 
nie więcej niż 4 lata

Podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego pracodawca 
nie może Cię zwolnić!

Bądź świadoma 
swoich praw!

Je śli obo je ro dzi ce lub opie ku no -
wie dziec ka są za trud nie ni, zupraw -
nie nia mo że ko rzy stać wy łącz nie
jed no znich. Ro dzi com po zba wio -
nym wła dzy ro dzi ciel skiej pra wo nie
przy słu gu je.

Ochro na nie dzia ła:

� w sto sun ku do pra cow nic, z któ ry mi
za war to umo wę na okres prób ny nie -
prze kra cza ją cy jed ne go mie sią ca,

� gdy za cho dzą przy czy ny uza sad nia -
ją ce roz wią za nie umo wy bez wy po -
wie dze nia z wi ny pra cow ni cy i re pre -
zen tu ją ca ją za kła do wa or ga ni za cja
związ ko wa wy ra zi ła zgo dę na roz wią -
za nie umo wy,

� w ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li -
kwi da cji pra co daw cy.

UWA GA!

UWA GA!

UWA GA!

Uprawnienia pracownicze



Masz pra wo do urlo pu wy cho waw cze go, je śli:
� je steś pra cow ni kiem,
� prze pra co wa łaś/eś w swo im ży ciu co naj -

mniej 6 mie się cy (łącz nie u wszyst kich pra -
co daw ców),

� je steś ro dzi cem lub opie ku nem dziec ka
w wie ku do 4 lat.

Okres urlo pu wy cho waw cze go wy no si mak sy -
mal nie 3 la ta. Mo żesz go wy ko rzy stać w nie wię -
cej niż czte rech czę ściach.

Wnio sek o udzie le nie urlo pu wy cho waw cze go
złóż na 2 ty go dnie przed pla no wa nym ter mi nem
je go roz po czę cia.

Czy wiesz, że...?
... w okre sie od dnia zło że nia wnio sku o udzie -

le nie urlo pu wy cho waw cze go do dnia za koń cze -
nia te go urlo pu pra co daw ca nie mo że wy po wie -
dzieć ani roz wią zać umo wy o pra cę.

Nie chcesz stra cić kon tak tu z pra cą w cza sie
urlo pu wy cho waw cze go? Bądź ak tyw na/y! Nie
mu sisz bez prze rwy tkwić z dziec kiem w do mu.
Mo żesz za jąć się pra cą za rob ko wą u do tych cza -
so we go lub in ne go pra co daw cy, pod jąć in ną dzia -
łal ność, na ukę lub szko le nie w roz mia rze, któ ry
po zwo li Ci na spra wo wa nie oso bi stej opie ki
nad dziec kiem.

Je śli uznasz, że chcesz wcze śniej wró cić
do pra cy, za zgo dą
pra co daw cy mo -
żesz zre zy gno wać
z urlo pu wy cho -
waw cze go – w każ -
dym mo men cie.
W in nym przy pad -
ku należy po wia do -
mić pra co daw cę
o ter mi nie za mie -
rzo ne go po wro tu
naj póź niej na 30
dni przed tym ter -
mi nem.

ją cy się To bą le karz. Po po ro dzie wy ko rzy stasz
po zo sta łą część urlo pu ma cie rzyń skie go, aż
do wy czer pa nia peł ne go przy słu gu ją ce go Ci wy -
mia ru urlo pu.

Nie mu sisz sa ma wy ko rzy stać ca łe go urlo pu
ma cie rzyń skie go – mo żesz się nim po dzie lić z pra -
cu ją cym na eta cie oj cem dziec ka. Je śli za tem
chcesz wcze śniej wró cić do pra cy za wo do wej, mo -
żesz zre zy gno wać z czę ści urlo pu ma cie rzyń skie -
go, pod wa run kiem, że:

� wy ko rzy sta łaś po po ro dzie co naj mniej 14 ty -
go dni urlo pu,

� oj ciec wy cho wu ją cy dziec ko wy stą pi do swo -
je go pra co daw cy z pi sem nym wnio skiem
o udzie le nie mu po zo sta łej czę ści urlo pu ma -
cie rzyń skie go.

W okre sie ko rzy sta nia z urlo pu ma cie rzyń skie go
masz pra wo do za sił ku ma cie rzyń skie go.

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy i co gwarantuje?

Kiedy przysługuje urlop macierzyński?

Kar misz dziec ko pier sią? Masz pra wo do
dwóch pół go dzin nych przerw w pra cy. Kar misz
pier sią wię cej niż jed no dziec ko? Masz pra wo do
dwóch przerw w pra cy, po 45 mi nut każ da.

Je że li pra cu jesz nie wię cej niż 6 go dzin dzien -
nie, przy słu gu je Ci jed na prze rwa na kar mie nie.

Prze rwa nie przy słu gu je pra cow ni com za trud -
nio nym przez czas krót szy niż 4 go dzi ny dzien nie.

Czy wiesz, że...?
...prze pi sy nie okre śla ją wie ku dziec ka, do któ -

re go pra cow ni ca mo że ko rzy stać z przerw na kar -
mie nie. W ra zie wąt pli wo ści pra co daw cy, czy rze -
czy wi ście na dal kar misz dziec ko pier sią, po proś
le ka rza o wy sta wie nie za świad cze nia i przed staw
je sze fo wi.

Je śli uro dzisz dziec ko bę dąc za trud nio ną
na pod sta wie umo wy o pra cę, po wo ła nia, mia no -
wa nia, spół dziel czej umo wy o pra cę al bo umo wy
o pra cę na kład czą, masz pra wo do urlo pu ma cie -
rzyń skie go.

Nie ma zna cze nia, czy je steś za trud nio -
na na czas nie okre ślo ny, czy na za sa dach umo wy
ter mi no wej, w ja kim wy mia rze cza su pra cu jesz i ja -
ki jest Twój staż pra cy.

Wy miar urlo pu ma cie rzyń skie go wy no si:

� 18 ty go dni przy pierw szym po ro dzie,

� 20 ty go dni przy każ dym na stęp nym po ro dzie,

� 28 ty go dni w przy pad ku uro dze nia wię cej niż
jed ne go dziec ka przy jed nym po ro dzie.

Czy wiesz, że…?
…mo żesz roz po cząć ko rzy sta nie z urlo pu ma -

cie rzyń skie go jesz cze przed uro dze niem dziec ka
– wy star czy, że wy stą pisz do pra co daw cy z wnio -
skiem o udzie le nie co naj mniej 2 ty go dni urlo pu
przed prze wi dy wa ną da tą po ro du. Prze wi dy wa ną
da tę po ro du po twier dza w za świad cze niu opie ku -

Przerwa 
na karmienie piersią

Po za koń cze niu urlo pu wy cho waw cze go lub
po re zy gna cji z dal szej je go czę ści pra co daw ca
ma obo wią zek do pu ścić Cię do pra cy:

� na do tych cza so wym sta no wi sku, a je śli to nie -
moż li we, na sta no wi sku rów no rzęd nym z zaj mo wa -
nym przed urlo pem
lub in nym od po wia -
da ją cym Two im kwa -
li fi ka cjom za wo do -
wym,

� za wy na gro -
dze niem nie niż -
szym od wy na gro -
dze nia przy słu gu ją -
ce go Ci w dniu pod -
ję cia pra cy na sta -
no wi sku zaj mo wa -
nym przed urlo pem.

Je śli nie chcesz
cał ko wi cie od dać
się opie ce nad dziec kiem, a je dy nie ogra ni czyć
ak tyw ność za wo do wą, złóż pra co daw cy wnio sek
o ob ni że nie Two je go wy mia ru cza su pra cy, mak -
sy mal nie do po ło wy peł ne go wy mia ru, w okre sie,
w któ rym mo gła byś/mógł byś ko rzy stać z ta kie go
urlo pu. Pra co daw ca mu si wów czas uwzględ nić
Twój wnio sek.

Urlop w wy mia rze 20 ty go dni przy pierw -
szym po ro dzie przy słu gu je pra cow ni cy, któ ra
wy cho wu je dziec ko przy spo so bio ne lub je że -
li przy ję ła dziec ko na wy cho wa nie ja ko ro dzi -
na za stęp cza, z wy jąt kiem ro dzi ny za stęp czej
peł nią cej za da nia po go to wia ro dzin ne go.

UWA GA!

Ko rzy sta jąc z przerw na kar mie nie nie tra -
cisz fi nan so wo – prze rwy te są wli cza ne do
cza su pra cy i na le ży Ci się za nie ty le, ile za -
ro bi ła byś, gdy byś w tym cza sie pra co wa ła.

UWA GA!

Spe cjal ny urlop wy cho waw czy prze wi dzia -
no dla pra cow ni ka, któ re go dziec ko z po wo -
du złe go sta nu zdro wia wy ma ga je go oso bi -
stej opie ki.

Stan zdro wia dziec ka mu si być po twier -
dzo ny orze cze niem o:

� nie peł no spraw no ści lub
� stop niu nie peł no spraw no ści.

Ten „do dat ko wy” urlop wy cho waw czy
przy słu gu je pra cow ni ko wi w wy mia rze do
3 lat, nie dłu żej jed nak niż do ukoń cze nia
przez dziec ko 18 ro ku ży cia.

UWA GA!

Okres urlo pu wy cho waw cze go wli cza się
do okre su za trud nie nia, od któ re go za le żą
upraw nie nia pra cow ni cze.

UWA GA!

W wy jąt ko wych sy tu acjach jest do zwo lo -
ne roz wią za nie umo wy z oso bą na urlo pie
wy cho waw czym, tj:

� w ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi -
da cji pra co daw cy,

� gdy za cho dzą przy czy ny uza sad nia ją -
ce roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy -
po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka.

UWA GA!
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Je śli opie ku jesz się dziec kiem w wie ku do lat
czte rech, pra co daw ca nie mo że bez Two jej zgo dy:

� za trud niać Cię w go dzi nach nad licz bo wych,
w po rze noc nej, w prze ry wa nym sys te mie cza su
pra cy,

� de le go wać Cię po za sta łe miej sce pra cy,
� za trud niać Cię po nad 8 go dzin na do bę, je -

śli pra cu jesz w rów no waż nym sys te mie cza su
pra cy, przy do zo rze urzą dzeń, przy pil no wa niu
mie nia i ochro nie osób, w ru chu cią głym, w sys te -
mie skró co ne go ty go dnia pra cy al bo w week en -
do wym sys te mie cza su pra cy, w któ rym pra ca jest
świad czo na wy łącz nie w piąt ki, so bo ty, nie dzie le
i świę ta (w ra zie bra ku pracy za cho wu jesz pra wo
do wy na gro dze nia za czas nie prze pra co wa ny
w związ ku ze zmniej sze niem z te go po wo du wy -
mia ru cza su pra cy).

Je śli wy cho wu jesz przy naj mniej jed no dziec ko
– wła sne, współ mał żon ka, przy spo so bio ne – w wie -
ku do 14 lat, masz pra wo do dwóch płat nych dni
zwol nie nia od pra cy na opie kę w cią gu ro ku ka len -
da rzo we go.

Zwol nie nie wy no si 2 dni bez wzglę du na:

� licz bę wy cho wy wa nych dzie ci,

� mie siąc roz po czę cia pra cy (przysługuje
od dnia pod ję cia za trud nie nia),

� wy miar cza su pra cy,

� fakt spra wo wa nia opie ki nad dziec kiem
przez nie za trud nio ne go lub prze by wa ją ce -
go na urlo pie wy cho waw czym mał żon ka
pra cow ni ka.

Spo sób wy ko rzy sta nia zwol nie nia jest do wol ny.
Mo żesz je wy ko rzy stać od ra zu w ca ło ści lub po -
dzie lić. Je śli jed nak nie sko rzy stasz ze zwol nie nia
w da nym ro ku ka len da rzo wym, stra cisz je bez -
pow rot nie.

Je że li obo je ro dzi ce lub opie ku no wie
dziec ka są za trud nie ni, upraw nie nia przy -
słu gu ją tyl ko jed ne mu z nich.

Je steś wcią ży? Po in for muj otym pra co daw cę!
Zrób to, by wpeł ni ko rzy stać zpraw, ja kie gwa ran -
tu je Ci pra wo pra cy. Pa mię taj!Gdy je steś
wokre sie cią ży, pra co daw ca:

�jest obo wią za ny udzie lać Ci zwol nień odpra -
cy naza le co ne przez le ka rza ba da nia le kar -
skie prze pro wa dza ne wzwiąz ku zcią żą, je -
że li ba da nia te nie mo gą być prze pro wa dzo -
ne po zago dzi na mi pra cy,

�nie mo że za -
trud niać Cię
przypra cach
wzbro nio nych
cię żar nym,

�nie mo że bez
Twej zgo dy de-
le go wać Cię po zasta łe miej sce pra cy ani 
za trud niać wprze ry wa nym sys te mie cza su
pra cy,

�nie mo że za trud niać Cię wgo dzi nach nad -
licz bo wych ani wpo rze noc nej,

�nie mo że za trud niać Cię po nad8 go dzin
nado bę, je śli pra cu jesz wrów no waż nym
sys te mie cza su pra cy, przydo zo rze urzą -
dzeń, przypil no wa niu mie nia iochro nie
osób, wru chu cią głym, wsys te mie skró co -
ne go ty go dnia pra cy al bo wweek en do wym
sys te mie cza su pra cy, wktó rym pra ca jest
świad czo nawy łącz nie wpiąt ki, so bo ty, nie -
dzie le iświę ta (wra zie bra ku pra cy za cho wu -
jesz pra wo dowy na gro dze nia zaczas nie -
prze pra co wa ny wzwiąz ku ze zmniej sze niem
zte go po wo du wy mia ru cza su pra cy).

Czy wiesz, że…?
…pra co daw ca za trud nia ją cy co naj mniej20

pra cow ni ków, re du ku jąc za ło gę wra mach zwol -
nień in dy wi du al nych lub gru po wych, nie mo że
po zbyć się cię żar nych iosób ko rzy sta ją cych
zurlo pu ma cie rzyń skie go. Mo że je dy nie wy po -
wie dzieć im do tych cza so we wa run ki pra cy lub
pła cy. Je śli wre zul ta cie zmniej szy to ich wy na -
gro dze nie, dokoń ca okre su ochron ne go przy słu -
gu je im do da tek wy rów naw czy dowy so ko ści
uprzed niej pen sji.

Je śli za war łaś umo wę ter mi no wą (naczas
okre ślo ny, naczas wy ko na nia okre ślo nej pra cy,
naokres prób ny trwa ją cy dłu żej niż je den mie -
siąc), ule gnie ona roz wią za niu zupły wem okre su,
naja ki by ła za war ta, oile ter min koń co wy te go
okre su przy pad nie przedupły wem trze cie go mie -
sią ca cią ży. Gdy by umo wa ta mia ła ulec roz wią -
za niu poupły wie trze cie go mie sią ca cią ży, wów -
czas ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu
dodnia po ro du (prze dłu że nie nie do ty czy umów
naza stęp stwo).

Odchwi li zaj ścia wcią żę pod le gasz szcze gól -
nej ochro nie pra wa pra cy, tak że wokre sie ko rzy -
sta nia zurlo pu ma cie rzyń skie go. Wtym cza sie
pra co daw ca nie mo że wy po wie dzieć ani roz wią -
zać zTo bą umo wy opra cę.

Jeśli Twoje dziecko ma 
nie więcej niż 14 lat

Jeśli Twoje dziecko ma 
nie więcej niż 4 lata

Podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego pracodawca 
nie może Cię zwolnić!

Bądź świadoma 
swoich praw!

Je śli obo je ro dzi ce lub opie ku no -
wie dziec ka są za trud nie ni, z upraw -
nie nia mo że ko rzy stać wy łącz nie
jed no z nich. Ro dzi com po zba wio -
nym wła dzy ro dzi ciel skiej pra wo nie
przy słu gu je.

Ochro nanie dzia ła:

�wsto sun ku dopra cow nic, zktó ry mi
za war to umo wę naokres prób ny nie -
prze kra cza ją cy jed ne go mie sią ca,

�gdy za cho dzą przy czy ny uza sad nia -
ją ce roz wią za nie umo wy bez wy po -
wie dze nia zwi ny pra cow ni cy ire pre -
zen tu ją ca ją za kła do wa or ga ni za cja
związ ko wa wy ra zi ła zgo dę naroz wią -
za nie umo wy,

�wra zie ogło sze nia upa dło ści lub li -
kwi da cji pra co daw cy.

UWA GA!

UWA GA!

UWA GA!

Uprawnienia pracownicze


