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Wstęp
Publikacja Państwowej Inspekcji Pracy została przygotowana z myślą 

o osobach, które godzą role pracownika i rodzica, a także o zatrudniają-
cych ich pracodawcach. W niniejszym opracowaniu w sposób przystęp-
ny omówiono zasady zawierania umów o pracę, korzystania z uprawnień 
związanych z rodzicielstwem, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagro-
dzeń, udzielania urlopów wypoczynkowych, a także zwrócono uwagę na 
kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

W publikacji czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na pytania:
–  jak długo pracodawca może zatrudniać pracownika na podstawie 

umowy o pracę na czas określony,
–  w jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop rodzicielski,
–  czy pracownika opiekującego się dzieckiem do 4 lat można zatrud-

niać w godzinach nadliczbowych,
–  jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego,
–  kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlo-

pu wypoczynkowego,
– jakich prac nie mogą wykonywać kobiety w ciąży.

Poszczególne zagadnienia zostały zobrazowane przykładami dla lep-
szego przybliżenia prezentowanej problematyki.

Katarzyna Pietruszyńska
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I. Umowy o pracę

Umowa o pracę to najkorzystniejsza dla pracownika podstawa na-
wiązania stosunku pracy. Stosunek pracy charakteryzuje się następu-
jącymi cechami:

n    podporządkowaniem pracownika poleceniom pracodawcy, 
n    osobistym świadczeniem pracy przez pracownika,
n    świadczeniem pracy określonego rodzaju,
n    wykonywaniem pracy w miejscu określonym przez pracodawcę,
n    wykonywaniem pracy w czasie określonym przez pracodawcę,
n    ciągłością (powtarzalnością) świadczenia pracy – umowa o pracę jest 

umową starannego działania,
n    odpłatnością świadczonej pracy,
n    ryzykiem produkcyjnym, socjalnym i gospodarczym po stro-

nie pracodawcy.

Uwaga! W sytuacji, gdy praca jest świadczona w warunkach istnienia 
wszystkich lub większości wymienionych cech stosunku pracy, zastąpienie 
umowy o pracę umową cywilnoprawną jest niedopuszczalne. Kto, będąc 
pracodawcą lub działając w jego imieniu, zawiera umowę cywilnopraw-
ną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, podle-
ga karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna: art. 22 § 1, § 11, § 12, art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy [1].

Poza umową o pracę, inne podstawy nawiązania stosunku pracy, to:
n    powołanie – osoby zatrudnione na stanowisku zastępcy wójta, bur-

mistrza, prezydenta, dyrektora firmy,
n    wybór – osoby wyłonione w wyborach, np. wójt, burmistrz, prezy-

dent, starosta,
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n    mianowanie – urzędnicy służby cywilnej, urzędów państwowych, 
nauczyciele z odpowiednim stopniem awansu zawodowego,

n    spółdzielcza umowa o pracę – członkowie spółdzielni.
Podstawa prawna: art. 2, art. 68 § 1, art. 73 § 1, art. 76, art. 77 § 1 Kodeksu pracy [1].

1. Rodzaje umów o pracę
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie zo-

stała zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed do-
puszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na pi-
śmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Umowa o pracę na okres próbny ma umożliwić stronom wzajemne 
poznanie się. W trakcie jej obowiązywania pracodawca może poznać kwa-
lifikacje pracownika i jego przydatność do pracy na zajmowanym stano-
wisku, a pracownik może zapoznać się z warunkami pracy w danym zakła-
dzie. Zatrudnienie na tej podstawie nie może, co do zasady, trwać dłużej 
niż 3 miesiące. 

Uwaga!  Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym sa-
mym pracownikiem jest możliwe:

1)   jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego 
rodzaju pracy;

2)   po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony 
w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypad-
ku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na 
okres próbny.

Okres 3 lat należy liczyć od daty ustania ostatniej łączącej strony umo-
wy na okres próbny.

przykład

Pani Anna została zatrudniona na stanowisku kierownika regionu miasta, 
w dużej firmie handlowej, na podstawie umowy o pracę na okres próbny, 
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a następnie na podstawie umowy na czas określony. Do jej obowiązków 
należało w szczególności koordynowanie pracy poszczególnych przed-
stawicieli handlowych. Po dwóch latach Pani Anna awansowała na stano-
wisko kierownika regionu, ale pracodawca zaproponował jej ponownie 
umowę o pracę na okres próbny. Takie działanie, co do zasady, nie będzie 
uzasadnione, gdyż nowe zadania Pani Anny są zbieżne z poprzednimi, na-
dal będzie odpowiedzialna za wyznaczanie celów i nadzorowanie pracy 
kierowników poszczególnych miast.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem czasu, na 
jaki ją zawarto. Dopuszczalne jest także jej wcześniejsze rozwiązanie za 
wypowiedzeniem i wówczas ustanie zatrudnienia następuje z upływem 
okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi:
n    3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
n    1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
n    2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę po-

winno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie 
odwołania do sądu pracy.
Podstawa prawna: art. 25 § 1, § 2, § 3, art. 29 § 2, art. 30 § 1 pkt 2, § 5, art. 32, art. 34 

Kodeksu pracy [1].

Umowa o pracę na czas określony ma z jednej strony zaspokajać ogra-
niczone w czasie zapotrzebowanie pracodawcy na pracę zarobkową bez 
trwałego wiązania się z pracownikiem, a z drugiej umożliwić aktywizację 
zawodową osób podejmujących pracę po raz pierwszy lub pozostających 
bez pracy. Dlatego też celem tej umowy jest nawiązanie stosunku pracy 
na z góry określony czas.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, 
a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas 
określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, 
nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może 
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przekraczać trzech. Uzgodnienie między stronami dłuższego okresu 
wykonywania pracy na podstawie umowy na czas określony w trakcie 
trwania tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po 
dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, kolejnej umowy o pra-
cę na czas określony.

Wyjątki
Nie będzie równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokre-

ślony zatrudnienie pracownika na podstawie czwartej umowy o pracę na 
czas określony lub umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące, je-
żeli umowy te zostały zawarte:

1)  w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4)  w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżą-

ce po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczy-

wistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie 
w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W umowie o pracę należy określić cel lub okoliczności uzasadniające 
przekroczenie dopuszczalnej liczby umów o pracę na czas określony lub 
okresu 33 miesięcy ich obowiązywania poprzez zamieszczenie informacji 
o celu lub obiektywnych przyczynach zawarcia takiej umowy.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas okre-
ślony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów 
jest większa niż trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia 
następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwar-
tej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony.
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Uwaga!  Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie za-
wiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej 
lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony z po-
wodu zaistnienia obiektywnych przesłanek leżących po stronie praco-
dawcy, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w termi-
nie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, podlega karze grzywny od 
1 000 zł do 30 000 zł.

Limitów dotyczących okresu zatrudnienia na podstawie umowy na 
czas określony, jak i konsekwencji ich przekroczenia w postaci uznania 
zatrudnienia za zatrudnienie na podstawie umowy na czas nieokreślony, 
odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub 
od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, nie stosuje 
się w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie 
z art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na 
jaki ją zawarto. Dopuszczalne jest także jej wcześniejsze rozwiązanie za 
wypowiedzeniem i wówczas ustanie zatrudnienia następuje z upływem 
okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej 
na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pra-
codawcy i wynosi:

n    2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
n    1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
n    3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pra-
cy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pra-
cę na czas określony w razie zaistnienia obiektywnych okoliczności 
uzasadniających przekroczenie dopuszczalnej liczby tych umów lub 
czasu ich trwania wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umo-
wy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
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Do wskazanego wyżej okresu zatrudnienia, od którego uzależniona jest 
długość okresu wypowiedzenia, wlicza się pracownikowi okres zatrud-
nienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła 
na zasadach określonych w art. 231Kodeksu pracy (przejście zakładu pra-
cy lub jego części na innego pracodawcę) a także w innych przypadkach, 
gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą praw-
nym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio za-
trudniającego tego pracownika. 

Możliwe jest również wydłużenie okresu wypowiedzenia z 2 tygodni 
do 1 miesiąca oraz z 1 miesiąca do 3 miesięcy w sytuacji, gdy pracownik 
jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością mate-
rialną za powierzone mienie. Warunkiem koniecznym jest zawarcie infor-
macji o wydłużeniu okresu wypowiedzenia w umowie o pracę zawartej 
z pracownikiem.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas 
określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji praco-
dawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca 
może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 
trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W ta-
kim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi 
pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę po-
winno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie 
odwołania do sądu pracy.

Podstawa prawna: art. 25 § 1, art. 251, art. 29 §11, § 2, art. 30 § 1 pkt 2, § 5, art. 32, 
art. 36 § 1, §11, § 5, art. 361, art. 281 pkt 1a Kodeksu pracy [1].

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest docelową umową stano-
wiącą główną podstawę nawiązania długotrwałego stosunku pracy. Jest 
to umowa najkorzystniejsza dla pracownika, przede wszystkim ze wzglę-
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du na najszerszą — tzw. powszechną – ochronę przed jej rozwiązaniem. 
Podstawowym trybem rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślo-
ny jest wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy i wynosi:

n    2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
n    1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
n    3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do wskazanego wyżej okresu zatrudnienia, od którego uzależniona jest 
długość okresu wypowiedzenia, wlicza się pracownikowi okres zatrud-
nienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła 
na zasadach określonych w art. 231Kodeksu pracy (przejście zakładu pra-
cy lub jego części na innego pracodawcę) a także w innych przypadkach, 
gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą praw-
nym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio za-
trudniającego tego pracownika.

Możliwe jest również wydłużenie okresu wypowiedzenia z 2 tygodni 
do 1 miesiąca oraz z 1 miesiąca do 3 miesięcy w sytuacji gdy pracownik 
jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością mate-
rialną za powierzone mienie. Warunkiem koniecznym jest zawarcie infor-
macji o wydłużeniu okresu wypowiedzenia w umowie o pracę zawartej 
z pracownikiem.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę po-
winno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie 
odwołania do sądu pracy.

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokre-
ślony tylko w przypadku istnienia uzasadnionych przyczyn, które 
musi wskazać w piśmie wypowiadającym umowę.
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Uwaga!  Prawo pracy nie zawiera katalogu możliwych przyczyn wypo-
wiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Mogą to być przykładowo:

–  niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków pra- 
cowniczych,

– niezadowalające wyniki pracy pracownika,
–  długotrwałe lub często powtarzające się nieobecności w pracy pra-

cownika z powodu niezdolności do pracy w związku z chorobą.
Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas 

nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pra-
codawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodaw-
ca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 
trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W ta-
kim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi 
pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.
Podstawa prawna: art. 25 § 1, art. 29 § 2, art. 30 § 1 pkt 2, § 4, § 5, art. 32, art. 36 § 1, 

§ 5, art. 361 Kodeksu pracy [1].

Każda z umów o pracę może zostać ponadto rozwiązana:
– na mocy porozumienia stron – w wyniku zgodnego oświadczenia 

woli pracodawcy i pracownika;
– przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika – w razie 

ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pra-
cowniczych; popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pra-
cę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowa-
nym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem; zawinionej przez pracownika utraty uprawnień 
koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;

– przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinio-
nych przez pracownika – jeżeli niezdolność pracownika do pracy wsku-
tek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudnio-
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ny u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny 
okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobiera-
nia świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pra-
cownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesię-
cy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem 
przy pracy albo chorobą zawodową; w razie usprawiedliwionej nie-
obecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż choroba, trwają-
cej dłużej niż 1 miesiąc;

– przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy – gdy pra-
codawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków 
wobec pracownika;

– przez pracownika bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orze-
czenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na 
zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskaza-
nym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na 
stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna: art. 30 § 1, art. 52, art. 53, art. 55 Kodeksu pracy [1].

2.  Rodzaje umów o pracę a korzystanie z uprawnień     
rodzicielskich

2.1. Umowa o pracę na okres próbny
Zasada!  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy 

o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc:
n    w okresie ciąży,
n    w okresie urlopu macierzyńskiego,
n    w okresie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
n    w okresie urlopu rodzicielskiego,
n    w okresie urlopu ojcowskiego,

chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wy-
powiedzenia z winy pracownika i reprezentująca pracownika zakładowa 
organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
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Wyjątki
Pracodawca może wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę na 

okres próbny:
–   nieprzekraczający jednego miesiąca w okresach opisanych wyżej;
–   w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jest wte-

dy obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownika zakłado-
wą organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę,  
a w razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrud-
nienia, pracownikowi przysługują świadczenia określone w odręb-
nych przepisach.

Podstawa prawna: art. 177, art. 1821g, art. 1823 § 3, art. 183 § 5 Kodeksu pracy [1].

Zasada!  Umowa o pracę zawarta na okres próbny ulega przedłużeniu 
do dnia porodu, gdy:

– przekracza jeden miesiąc,
– uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Wyjątek
Umowa o pracę zawarta na okres próbny nie ulega przedłużeniu do 

dnia porodu, gdy:
–  nie przekracza jednego miesiąca,
–   uległaby rozwiązaniu przed upływem trzeciego miesiąca ciąży.

Podstawa prawna: art. 177 § 2 i 3 Kodeksu pracy [1].

W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę 
zawartej na okres próbny pracodawca jest zobowiązany do udzielenia mu:

n    urlopu macierzyńskiego,
n    urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
n    urlopu rodzicielskiego,
n    urlopu ojcowskiego,
n    urlopu wychowawczego.
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Uwaga!  Wymienionych urlopów pracodawca udziela do końca okre-
su obowiązywania umowy, tj. do końca okresu próbnego. W przypadku 
urlopu wychowawczego warunkiem jego udzielenia jest wymóg co naj-
mniej 6-miesięcznego zatrudnienia pracownika, do którego wlicza się po-
przednie okresy zatrudnienia.

Podstawa prawna: art. 180, art. 1821a, art. 1823, art. 183, art. 186 Kodeksu pracy [1].

Uwaga!  Jeżeli umowa o pracę na okres próbny ulegnie rozwiązaniu 
w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskie-
go, do końca okresu odpowiadającego okresowi danego urlopu, pra-
cownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Jeżeli w okresie zatrud-
nienia pracownik otrzymywał zasiłek wychowawczy (dodatek z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawcze-
go), po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny zachowuje pra-
wo do tego zasiłku.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1, art. 29a, art. 30, art. 53 ust. 2  
ustawy o świadczeniach pieniężnych… [2].

2.2. Umowa o pracę na czas określony
Zasada!  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy 

o pracę na czas określony:
n    w okresie ciąży,
n    w okresie urlopu macierzyńskiego,
n    w okresie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
n    w okresie urlopu rodzicielskiego,
n    w okresie urlopu ojcowskiego,

chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wy-
powiedzenia z winy pracownika i reprezentująca pracownika zakładowa 
organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
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Wyjątek
Pracodawca może wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę na czas 

określony w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. 
W takim przypadku pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezen-

tującą pracownika zakładową organizacją związkową termin rozwiązania 
umowy o pracę, a w razie niemożności zapewnienia w tym okresie inne-
go zatrudnienia, pracownikowi przysługują świadczenia określone w od-
rębnych przepisach.

Podstawa prawna: art. 177, art. 1821g, art. 1823 § 3, art. 183 § 5 Kodeksu pracy [1].

Zasada!  Umowa o pracę zawarta na czas określony ulega przedłuże-
niu do dnia porodu, gdyby uległa rozwiązaniu po upływie trzeciego mie-
siąca ciąży.

Wyjątek
Umowa o pracę zawarta na czas określony nie ulega przedłużeniu do 

dnia porodu, gdyby uległa rozwiązaniu przed upływem trzeciego mie-
siąca ciąży.

Uwaga!  Bez względu na termin rozwiązania, nie ulega przedłuże-
niu do dnia porodu umowa o pracę na czas określony zawarta w celu 
zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy.

Podstawa prawna: art. 177 § 3, § 31 Kodeksu pracy [1].

W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę 
zawartej na czas określony pracodawca jest zobowiązany do udzielenia:

– urlopu macierzyńskiego,
– urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopu rodzicielskiego,
– urlopu ojcowskiego,
– urlopu wychowawczego.
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Uwaga!  Wymienionych urlopów pracodawca udziela do końca okresu 
obowiązywania umowy, tj. terminu końcowego określonego w umowie.

W przypadku urlopu wychowawczego warunkiem jego udzielenia jest 
wymóg co najmniej 6-miesięcznego zatrudnienia pracownika, przy czym 
do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okre-
sy zatrudnienia.

Podstawa prawna: art. 180, art. 1821a, art. 1823, art. 183, art. 186 Kodeksu pracy [1].

Uwaga!  Jeżeli umowa o pracę na czas określony ulegnie rozwiązaniu 
w trakcie wykorzystywania przez pracownika urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub 
urlopu ojcowskiego, do końca okresu odpowiadającego okresowi dane-
go urlopu przysługuje mu zasiłek macierzyński.

W przypadku kiedy w okresie zatrudnienia pracownik otrzymywał za-
siłek wychowawczy (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie ko-
rzystania z urlopu wychowawczego), po rozwiązaniu umowy o pracę na 
czas określony zachowuje prawo do tego zasiłku.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1, art. 29a, art. 30, art. 53 ust. 2  
ustawy o świadczeniach pieniężnych… [2].

2.3. Umowa o pracę na czas nieokreślony
Zasada!  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy 
o pracę na czas nieokreślony:
– w okresie ciąży,
– w okresie urlopu macierzyńskiego,
– w okresie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– w okresie urlopu rodzicielskiego,
– w okresie urlopu ojcowskiego,

chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wy-
powiedzenia z winy pracownika i reprezentująca pracownika zakładowa 
organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
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Wyjątek
Pracodawca może wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę na czas 

nieokreślony w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. 
W takim przypadku pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezen-

tującą pracownika zakładową organizacją związkową termin rozwiązania 
umowy o pracę, a w razie niemożności zapewnienia w tym okresie inne-
go zatrudnienia, pracownikowi przysługują świadczenia określone w od-
rębnych przepisach.

Podstawa prawna: art. 177, art. 1821g, art. 1823 § 5, art. 183 § 5 Kodeksu pracy [1].

W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony pracodawca jest zobowiązany do udzielenia:

– urlopu macierzyńskiego,
– urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopu rodzicielskiego,
– urlopu ojcowskiego,
– urlopu wychowawczego.

Uwaga!  W przypadku urlopu wychowawczego warunkiem jego udzie-
lenia jest wymóg co najmniej 6-miesięcznego zatrudnienia pracownika. 
Wlicza się do niego poprzednie okresy zatrudnienia.

Podstawa prawna: art. 180, art. 1821g, art. 1823, art. 183, art. 186 Kodeksu pracy [1].

Uwaga! Pracownicy, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie 
ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i któ-
rej nie zapewniono w tym okresie innego zatrudnienia, do dnia poro-
du przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a następ-
nie od dnia porodu zasiłek macierzyński.

Jeżeli umowa o pracę na czas nieokreślony ulegnie rozwiązaniu w trak-
cie wykorzystywania przez pracownika urlopu macierzyńskiego, urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu oj-
cowskiego (wypowiedzenia w drodze porozumienia stron, wypowiedze-
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nia przez pracownika, bez wypowiedzenia z winy pracownika), do końca 
okresu odpowiadającego okresowi danego urlopu przysługuje mu zasi-
łek macierzyński.

Jeżeli w okresie zatrudnienia pracownik otrzymywał zasiłek wychowaw-
czy (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego), po rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony 
zachowuje do niego prawo.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1, art. 29a, art. 30, art. 53 ust. 2 ustawy 
o świadczeniach pieniężnych… [2].

Urlop wychowawczy, bez względu na rodzaj umowy o pracę

Zasada!  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy 
o pracę zawartej na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokre-
ślony w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie 
urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. 

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlo-
pu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwią-
zania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym 
z tej czynności.

Wyjątek
Rozwiązanie umowy w okresie urlopu wychowawczego jest dopusz-

czalne tylko w razie:
– ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
– gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę 

bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Podstawa prawna: art. 1868 Kodeksu pracy [1].

3. Ograniczenie ochrony kobiet w ciąży i rodziców
Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy 

z przyczyn niedotyczących pracowników [3] stosuje się do pracodawców:
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– zatrudniających co najmniej 20 pracowników,
– rozwiązujących stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracow-

ników w drodze wypowiedzenia lub porozumienia stron w ramach tzw. 
zwolnień grupowych i indywidualnych.

3.1. Zwolnienia grupowe
Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia, gdy pracodawca, 

w okresie nieprzekraczającym 30 dni, rozwiąże umowy o pracę z co najmniej:
n    10 pracownikami, gdy zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
n    10% pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej 

niż 300 pracowników,
n    30 pracownikami, gdy zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Zasada!  Pracodawca w ramach zwolnienia grupowego nie może wy-
powiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży i pracowni-
kiem korzystającym z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlo-
pu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego.

Wyjątki:
n    Wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie w ciąży i pracownikowi ko-

rzystającemu z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlo-
pu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego 
w ramach zwolnień grupowych jest dopuszczalne w razie ogłosze-
nia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiąza-
ny uzgodnić z reprezentującą pracownicę lub pracownika zakładową 
organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę, a w razie 
niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracow-
nikowi przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.

n    W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub 
rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca w ramach zwolnienia gru-
powego może wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki 
pracy i płacy. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powo-
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duje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje, do końca 
okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowie-
dzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy.

n    Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w ramach zwol-
nień grupowych jest dopuszczalne w czasie urlopu (również wycho-
wawczego) trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej 
usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął 
już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia.

Uwaga!  O zamiarze dokonania wypowiedzenia zmieniającego pracow-
nikowi chronionemu, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę za-
wartej na czas nieokreślony, pracodawca zawiadamia na piśmie reprezen-
tującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę 
uzasadniającą rozwiązanie umowy tylko w przypadku, jeśli nie zawarł z or-
ganizacjami związkowymi porozumienia w sprawie zwolnień grupowych.

Podstawa prawna: art. 1, art. 5 ust. 1, ust. 2,ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy  
o szczególnych zasadach rozwiązywania… [3].

3.2. Zwolnienia indywidualne
Ze zwolnieniem indywidualnym mamy do czynienia w razie koniecz-

ności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pra-
cowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 
jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowie-
dzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, 
a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą licz-
bę pracowników niż określona w art. 1 ustawy.

Zasada!  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy 
o pracę w ramach zwolnienia indywidualnego z kobietą w ciąży i pra-
cownikiem korzystającym z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego.



28

Wyjątki:
n    Wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie w ciąży i pracownikowi ko-

rzystającemu z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego w ra-
mach zwolnień indywidualnych jest dopuszczalne w razie ogłosze-
nia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest wówczas 
obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownika zakładową orga-
nizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę, a w razie nie-
możności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracow-
nikowi przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.

n    W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub 
rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może wypowiedzieć pra-
cownikowi w ramach zwolnienia indywidualnego dotychczasowe 
warunki pracy i płacy. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i pła-
cy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługu-
je, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy.

n    Pracodawca może w ramach zwolnienia indywidualnego rozwiązać 
umowę o pracę w drodze wypowiedzenia z pracownikiem, którego 
stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej 
ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec któ-
rego jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach 
zwolnienia grupowego (w tym z pracownikiem przebywającym na 
urlopie wychowawczym), pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu 
przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.

Uwaga!  O zamiarze dokonania wypowiedzenia zmieniającego pra-
cownikowi chronionemu, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony, pracodawca zawiadamia na piśmie repre-
zentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przy-
czynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.
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Zdaniem Sądu Najwyższego 
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 2006 r. (sygn. akt II PZP 

13/05) stwierdził, że przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 13 marca 2003 r.  
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników mogą stanowić podstawę rozwią-
zania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna: art. 1, art. 5 ust. 1,3 i 5, art. 10 ustawy o szczególnych zasadach 
rozwiązywania… [3].

4.  Podejmowanie pracy w czasie korzystania z urlopów 
rodzicielskich

4.1.  U pracodawcy udzielającego urlopu związanego 
z rodzicielstwem

Zasada!  Niedopuszczalne jest zawarcie z własnym pracownikiem na 
czas korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w celu po-
wierzenia wykonywania dotychczasowej pracy.

4.2.  W trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego u pracodawcy 
udzielającego urlopu przy dotychczasowej pracy

Zasada!  Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, jed-
nak w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. 

W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą 
część wymiaru czasu pracy pracownika.

Uwaga!  Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, 
składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wyko-
nywania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz 
okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z tego urlopu z pracą. Pra-
codawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe 
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ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez 
pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodaw-
ca informuje pracownika na piśmie.

W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzi-
cielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego 
urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonal-
nie 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 urodzenia jednego dziecka przy jed-
nym porodzie;

2) 68 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy 
jednym porodzie.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn 
liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodziciel-
skiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlo-
pu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie ko-
rzystania z urlopu rodzicielskiego.

przykład

8 tygodni urlopu rodzicielskiego x ½ etatu (wymiar czasu pracy, 
w którym pracownik równocześnie wykonuje pracę) = 4 tygodnie (wy-
miar urlopu rodzicielskiego, o który nastąpi proporcjonalne wydłuże-
nie urlopu rodzicielskiego). W takim przypadku pracownikowi wydłu-
ży się wymiar urlopu rodzicielskiego (niełączonego z wykonywaniem 
pracy) o 4 tygodnie.

Podstawa prawna: art. 1821e, art. 1821f, art. 183 § 5 Kodeksu pracy [1].

4.3. W trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego u pracodawcy 
udzielającego urlopu przy innej pracy niż dotychczasowa

Dopuszcza się świadczenie pracy przez osobę korzystającą z urlo-
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pu rodzicielskiego na rzecz pracodawcy udzielającego urlopu w przy-
padku gdy:

– zawarcie umowy z pracownikiem przebywającym na urlopie związa-
ne jest z powierzeniem mu zadań innych niż wynikające z zakresu jego 
normalnych obowiązków,

– wykonywanie pracy nie zakłóca korzystania z urlopu,
– powierzenie nowych obowiązków następuje na podstawie odrębnej 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Podstawa prawna: art. 1821e, art. 1821f, art. 183 § 5 Kodeksu pracy [1].

5. Podjęcie zatrudnienia w trakcie urlopu wychowawczego
W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę 

zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną dzia-
łalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości spra-
wowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podjęcie pracy w trakcie urlopu 
wychowawczego może nastąpić w dowolnym podmiocie, na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Uwaga!  W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do sta-
wienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jed-
nak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcze-
śniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W piśmiennictwie z zakresu 
prawa pracy powszechnie akceptuje się pogląd, iż podjęcie pracy w gra-
nicach do połowy etatu, co do zasady, nie narusza obowiązku sprawowa-
nia osobistej opieki nad dzieckiem.

Podstawa prawna: art. 1862 Kodeksu pracy [1].

6.  Powrót do pracy po zakończeniu urlopów związanych 
z rodzicielstwem

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyń-
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skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodziciel-
skiego, urlopu ojcowskiego, do pracy na dotychczasowym stanowisku, 
a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym 
przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym 
jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzy-
małby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Uwaga!  Pracownik po powrocie do pracy otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości takiej, jaka przysługiwałaby mu, gdyby nie korzystał z urlo-
pu. Oznacza to, że wynagrodzenie może wzrosnąć lub obniżyć się, w za-
leżności od tego, czy podczas korzystania z urlopu pracowników zakładu 
objęto zmianą wynagrodzeń (podwyżkami lub zmniejszeniem wynagro-
dzenia). Obniżenie wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w drodze po-
rozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca dopuszcza pra-
cownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to moż-
liwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem 

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wycho-
wawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie 
jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed 
rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym 
jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym 
od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu 
podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.  
Za równorzędne stanowisko uznawane jest takie, które jest podob-
ne rodzajowo do zajmowanego przed urlopem, dające możliwość 
podobnego awansu zawodowego oraz osiągnięcia pułapu wyna-
grodzenia nie niższego od poprzednio otrzymywanego. Przez kwa-
lifikacje zawodowe pracownika należy rozumieć zarówno kwalifika-
cje jakie pracownik posiadał przed udzieleniem urlopu, jak i te, które 
uzupełnił on w następstwie przyuczenia przez pracodawcę do za-
wodu na stanowisku zaproponowanym mu po powrocie z urlopu.
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urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom za-
wodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę 
przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zaj-
mowanym przed tym urlopem.

Podstawa prawna: art. 29 § 4, art. 42, art. 1832 , art. 1864 Kodeksu pracy [1].

Uwaga!  Zasada związana z obowiązkiem dopuszczenia do pracy po 
zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem, nie oznacza jednak, 
że po podjęciu pracy pracownik nadal korzysta z ochrony przed wypo-
wiedzeniem umowy i rozwiązaniem stosunku pracy.

Podstawa prawna: art. 1832, art. 1864 Kodeksu pracy [1].

Zdaniem Sądu Najwyższego
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1984 r. 

(sygn. akt I PRN 129/84 OSNCP 1985, nr 7, poz. 93) pracodawca zatrudnia-
jący pracownika po urlopie wychowawczym na innym stanowisku rów-
norzędnym lub odpowiadającym kwalifikacjom za wynagrodzeniem nie 
niższym od pobieranego przed urlopem nie ma obowiązku wręczania mu 
wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.
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II. Rodzicielstwo
Spośród wszystkich zagadnień prawa pracy, najbardziej dynamiczne 

zmiany w ostatnich latach dotyczyły uprawnień pracowników związa-
nych z rodzicielstwem. Względy społeczne oraz spadek dzietności w Pol-
sce, wymusiły wprowadzenie nowych możliwości prawnych związanych 
z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, w celu zaproponowania rodzi-
com takich rozwiązań, które pozwolą im pogodzić obowiązki rodziciel-
skie z obowiązkami pracowniczymi.

Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy od 2 stycznia 2016 r. usta-
wą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [1], 
są również próbą pogodzenia interesów młodych rodziców z potrze-
bami pracodawców. Dla przedsiębiorców uprawnienia związane z ro-
dzicielstwem stanowią istotne obciążenie, choćby dlatego, że ograni-
czają możliwość korzystania z pracy świadczonej przez pracownika, co 
z punktu widzenia pracodawcy jest podstawowym celem stosunku pra-
cy. Wprowadzone rozwiązania dają rodzicom dużo większą niż dotych-
czas możliwość wyboru takiego sposobu korzystania z uprawnień zwią-
zanych z rodzicielstwem, który najpełniej odpowiada ich potrzebom. 
Jednocześnie wprowadzono instrumenty pozwalające pracodawcom na 
odpowiednie zaplanowanie pracy podczas nieobecności pracownika.

Zmiany społeczno-gospodarcze spowodowały, że obecnie rodzice swo-
ją aktywność zawodową realizują nie tylko poprzez świadczenie pracy na 
podstawie stosunku pracy, ale także poprzez zarobkowanie na podstawie 
umów cywilnoprawnych czy własną działalność gospodarczą. 

Z tego względu nowe rozwiązania prawne zrównały uprawnienia 
rodziców–pracowników i rodziców–ubezpieczonych, objętych ubez-
pieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym 
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych [4].

Wprowadzono również uprawnienia dla pracownika lub ubezpie-
czonego – innego członka najbliższej rodziny, przez którego należy 



rozumieć członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 
5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa [2]. Nowelizacja Kodeksu pracy nie za-
wiera definicji „innego członka najbliższej rodziny”. Pojęcia tego nie kon-
kretyzuje również wskazany przepis z ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego, do którego odsyła Kodeks pracy. 
W związku z tym można posiłkować się definicją członka rodziny spre-
cyzowaną na potrzeby ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego, któ-
ra obejmuje m.in. rodziców, macochę, ojczyma, dziadków, dzieci, wnuki 
i rodzeństwo, a w sytuacjach spornych decyzje o zaliczeniu konkretnej 
osoby do grona najbliższej rodziny będzie podejmować sąd orzekają-
cy w danej sprawie.

Znowelizowane przepisy przewidują możliwość korzystania przez rodzi-
ców dziecka z trzech rodzajów zwolnień od pracy: z urlopu macierzyńskie-
go, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Brak w tym wyka-
zie dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie oznacza, że uprawnienia 
w tym zakresie zostały uszczuplone. Urlop ten włączono do urlopu ro-
dzicielskiego, którego czas trwania został odpowiednio wydłużony.

1. Urlop macierzyński
Pierwszym płatnym zwolnieniem od pracy związanym z urodzeniem 

dziecka jest urlop macierzyński. Co do zasady z urlopu tego, przynajmniej 
w początkowej jego części, korzysta matka dziecka. Wymiar urlopu ma-
cierzyńskiego wynosi:

n   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jed-
nym porodzie,

n   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
n   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
n   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jed-

nym porodzie,
n   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jed-

nym porodzie.
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Urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu porodu, chyba że pracow-
nica wystąpiła o wcześniejsze jego rozpoczęcie, ale nie wcześniej niż na 6 
tygodni przed przewidywaną datą porodu. W takim przypadku pracow-
nicy przysługuje po porodzie urlop macierzyński niewykorzystany przed 
porodem, aż do wyczerpania pełnego wymiaru. Urlop macierzyński ma 
dwa cele – regenerację sił i dojście do pełnego zdrowia kobiety po okre-
sie ciąży i porodu oraz sprawowanie opieki nad nowo narodzonym dziec-
kiem. Z tego względu pierwsza część urlopu macierzyńskiego (co najmniej 
8 tygodni lub 14 tygodni) musi być wykorzystana przez matkę dziecka, 
z pozostałej części może zrezygnować na rzecz ojca dziecka bądź inne-
go najbliższego członka rodziny w sytuacjach i na zasadach określonych 
w przepisach Kodeksu pracy [1].

Podstawa prawna: art. 180, art. 1831, art. 185 § 1 Kodeksu pracy [1];  
art. 53 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych… [2].

2. Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego
Matka dziecka ma prawo zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego 

i powrócić do pracy, jeżeli po porodzie wykorzystała co najmniej 14 tygo-
dni tego urlopu. Rezygnacja z części urlopu jest możliwa tylko wtedy, gdy:

– pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-oj-
ciec wychowujący dziecko,

– przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlo-
pu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował 
ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki prze-
rwał działalność zarobkową.

przykład

Analogiczne uprawnienie do części urlopu macierzyńskiego przysłu-
guje pracownikowi-ojcu dziecka, gdy ubezpieczona – matka dziecka zre-
zygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez 
nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie.
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Matka dziecka, która rozpoczęła urlop macierzyński 3 tygodnie przed 
porodem, po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego chcia-
ła pozostałą część urlopu przekazać ojcu dziecka. Pracodawca nie mógł 
uwzględnić wniosku pracownicy, gdyż przepis uzależnia możliwość re-
zygnacji z urlopu od wykorzystania przez matkę co najmniej 14 tygodni 
urlopu macierzyńskiego po porodzie, a pracownica po porodzie wyko-
rzystała dopiero 11 tygodni.

W tej sytuacji rezygnacja z urlopu macierzyńskiego będzie możliwa po 
wykorzystaniu przez pracownicę 17 tygodni tego urlopu (3 tygodnie urlo-
pu przed porodem i 14 tygodni po porodzie).

przykład

Pracownica, której mąż zmarł w czasie, kiedy była jeszcze w ciąży, po-
informowała pracodawcę o zamiarze zrezygnowania po 14 tygodniach  
po porodzie z dalszej części urlopu macierzyńskiego. Pracodawca poin-
formował pracownicę o braku takiej możliwości w jej przypadku, gdyż 
jednym z warunków koniecznych dla zastosowania tego rozwiązania jest 
przejęcie pozostałej części urlopu przez ojca dziecka. Z tego względu pra-
cownica nie będzie mogła wcześniej powrócić do pracy.

Inne warunki rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przewidział usta-
wodawca dla matki dziecka legitymującej się orzeczeniem o niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji. Ma ona prawo zrezygnować z części 
urlopu macierzyńskiego, jeżeli po porodzie wykorzystała co najmniej 
8 tygodni urlopu macierzyńskiego i tylko wtedy, gdy:

– pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec 
wychowujący dziecko albo inny pracujący członek najbliższej rodziny,

– przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca 
urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie spra-
wował ubezpieczony-ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek 
najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał dzia-
łalność zarobkową.
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W tym przypadku analogiczne uprawnienie do części urlopu macie-
rzyńskiego przysługuje pracownikowi-ojcu dziecka albo innemu człon-
kowi najbliższej rodziny, gdy ubezpieczona-matka dziecka, legitymująca 
się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, zrezygnuje 
z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego 
zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie.

W celu rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego w obu przypadkach 
pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym 
niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy, do którego dołącza:

– zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wycho-
wującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny, 
potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez tego 
pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadają-
cy bezpośrednio po terminie rezygnacji z korzystania z części urlopu ma-
cierzyńskiego przez pracownicę bądź

– oświadczenie, od kiedy ubezpieczony-ojciec dziecka albo ubezpieczo-
ny – inny członek najbliższej rodziny – będzie sprawował osobistą opiekę 
nad dzieckiem, zawierające termin przypadający bezpośrednio po terminie 
rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek 
najbliższej rodziny, w celu przejęcia pozostałej części urlopu macierzyń-
skiego, składają swojemu pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. Pra-
codawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek.

Podstawa prawna: art. 180 § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 Kodeksu pracy, § 6, § 7,  
§ 8 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem 
oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków [24].

3. Matka przebywa w szpitalu
W sytuacji, w której matka, ze względu na stan zdrowia uniemoż-

liwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, przebywa 
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w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wy-
konującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, może przerwać urlop macierzyński na okres 
hospitalizacji, jeżeli:

– wykorzystała po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego,
– część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik-oj-

ciec wychowujący dziecko albo inny pracujący członek najbliższej rodzi-
ny, bądź osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował 
ubezpieczony-ojciec dziecka albo ubezpieczony – inny członek najbliż-
szej rodziny, który przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem.

Analogicznie, jeżeli hospitalizacji będzie wymagała ubezpieczona-mat-
ka dziecka i przerwie korzystanie z zasiłku macierzyńskiego po wykorzy-
staniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, 
pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – inne-
mu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu ma-
cierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona-matka 
dziecka przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu lecz-
niczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i cało-
dobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożli-
wiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego za 
okres odpowiadający okresowi tego urlopu w tych okolicznościach, z któ-
rego korzystali matka (pracownica lub ubezpieczona), ojciec wychowu-
jący dziecko (pracownik lub ubezpieczony) albo inny członek najbliższej 
rodziny (pracownik lub ubezpieczony) nie może przekroczyć pełnego wy-
miaru urlopu macierzyńskiego, tj. 20, 31, 33, 35 lub 37 tygodni, w zależno-
ści od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

przykład

Pracownica, w 6. tygodniu po porodzie, ze względu na stan zdrowia, 
została przyjęta do szpitala, gdzie przebywała 5 tygodni. W tym czasie nie 
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mogła opiekować się swoim dzieckiem i obowiązki te przyjął na siebie oj-
ciec dziecka, ale urlop macierzyński został mu udzielony tylko na ostatnie 
3 tygodnie, bowiem do 8 tygodnia po porodzie z urlopu macierzyńskie-
go korzystała matka dziecka. W tej sytuacji urlop macierzyński był udzie-
lany w następujący sposób: pierwsze 8 tygodni – matka dziecka, następ-
ne 3 tygodnie – ojciec dziecka i pozostałe 9 tygodni – ponownie matka 
dziecka, razem 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna: art. 180 § 10, § 11, § 14, § 16 Kodeksu pracy [1].

4. Śmierć matki
W przypadku zgonu matki dziecka (pracownicy lub ubezpieczonej), pra-

cownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu 
członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macie-
rzyńskiego przypadającej po dniu jej zgonu.

Podstawa prawna: art. 180 § 12 Kodeksu pracy [1].

5. Porzucenie dziecka przez matkę
W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszcze-

nia dziecka na podstawie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, w zakła-
dzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym 
albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, pracownicy nie przysługuje część 
urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu porzucenia dziecka albo 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub w wymienionych placów-
kach. Jednakże i w tym przypadku urlop macierzyński po porodzie nie 
może wynosić mniej niż 8 tygodni.

W przypadku porzucenia dziecka przez matkę (pracownicę lub ubez-
pieczoną) odpowiednio w czasie urlopu macierzyńskiego (pracownica) 
lub w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadają-
cy okresowi tego urlopu (ubezpieczona), pracownikowi-ojcu wychowu-
jącemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodzi-
ny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej 
po dniu porzucenia dziecka, nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu 
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przez pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyń-
skiego a przez ubezpieczoną-matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za 
okres co najmniej 8 tygodni po porodzie.

Podstawa prawna: art. 180 § 13 Kodeksu pracy [1].

6. Śmierć dziecka
W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upły-

wem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wy-
miarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od 
dnia zgonu dziecka, a w przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni 
życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 
7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno 
dziecko przy jednym porodzie, przysługuje urlop macierzyński w wymia-
rze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej jednak 
niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

przykład 1

Pracownicy zmarło dziecko w pierwszym miesiącu życia. W tej sytuacji 
przysługuje jej urlop macierzyński do wyczerpania 8-tygodniowego okre-
su po porodzie. Gdyby dziecko zmarło powyżej 7. tygodnia życia, np. mając 
7 tygodni i 4 dni – wymiar urlopu dla matki będzie wynosił 7 dni, bo choć 
w tym przypadku obligatoryjny 8-tygodniowy urlop macierzyński powi-
nien zakończyć się po 3 dniach, to w przypadku śmierci dziecka urlop ma-
cierzyński dla matki nie może trwać krócej niż 7 dni od dnia zgonu dziecka.

przykład 2

Pracownica 1 lutego urodziła bliźnięta, w związku z tym udzielono jej 
urlopu macierzyńskiego w wymiarze 31 tygodni, do 5 września. 22 kwiet-
nia jedno dziecko zmarło. Z tego względu dla pracownicy ustalono wy-
miar urlopu macierzyńskiego na poziomie 20 tygodni, stosownie do licz-
by dzieci pozostałych przy życiu. Urlop zakończy się 20 czerwca.

Podstawa prawna: art. 180¹ Kodeksu pracy [1].
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7. Dziecko przebywa w szpitalu
Gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej pracownica może przerwać urlop 

macierzyński, pod warunkiem, że wykorzystała go po porodzie w wymia-
rze 8 tygodni. Pozostałą część urlopu może wykorzystać w terminie póź-
niejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Podstawa prawna: art. 181 Kodeksu pracy [1].

przykład

Matka dziecka urodzonego 1 marca, które ze względu na stan zdrowia zo-
stało przyjęte do szpitala 17 kwietnia, chciała przerwać urlop na okres prze-
bywania dziecka w szpitalu. Z uwagi na to, że na dzień 17 kwietnia wykorzy-
stała 6 tygodni i 6 dni urlopu macierzyńskiego, przerwanie urlopu mogło 
nastąpić dopiero od 26 kwietnia, tj. po upływie 8 tygodni urlopu po porodzie. 

Z uwagi na to, że dziecko przebywało w szpitalu do 31 maja, od 1 czerw-
ca pracownica rozpoczęła kontynuację przerwanego urlopu macierzyń-
skiego i korzystała z niego przez kolejne 12 tygodni. Okres, w którym pra-
cownica korzystała z urlopu wynosił zatem 20 tygodni, przy czym pierwsze 
8 tygodni przypadało od dnia narodzin dziecka (od 1 marca do 25 kwiet-
nia), a kolejne 12 tygodni po powrocie dziecka ze szpitala (od 1 czerwca 
do 23 sierpnia).

8.  Matka dziecka nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym 
w razie choroby i macierzyństwa

Przed nowelizacją przepisów dotyczących rodzicielstwa, gdy mat-
ka dziecka nie była zatrudniona ani nie była objęta ubezpieczeniem 
społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, ojciec 
dziecka nie mógł w żaden sposób korzystać z urlopu macierzyńskie-
go. Obecnie przepisy dają taką możliwość pracownikowi-ojcu wycho-
wującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej 
rodziny w przypadku:

1. Zgonu matki dziecka nie objętej ubezpieczeniem społecznym w ra-
zie choroby i macierzyństwa,
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2. Porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą tym ubezpieczeniem,
3. Niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez mat-

kę nieobjętą ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolno-
ści do samodzielnej egzystencji.

Ojciec ma wówczas prawo do części urlopu macierzyńskiego przypa-
dającej po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo 
powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji (nawet gdy okolicz-
ności wskazane w pkt 2 i 3 zaistnieją przed upływem 8 tygodni od dnia 
porodu). Urlopu tego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wy-
chowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodzi-
ny. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek.

Podstawa prawna: art. 180 § 15, § 16 Kodeksu pracy [1].

przykład 1

Nieubezpieczona matka porzuciła dziecko w 6. tygodniu po porodzie. 
W tej sytuacji ojciec dziecka wystąpił do swojego pracodawcy o udzie-
lenie mu urlopu macierzyńskiego na pozostałe 14 tygodni i urlop ten 
został mu udzielony. Gdy nieubezpieczona matka dziecka po porodzie 
podejmie zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego 
wymiaru czasu pracy, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko 
przysługuje, w okresie trwania jej zatrudnienia, prawo do części urlo-
pu macierzyńskiego przypadającej po dniu podjęcia przez nią zatrud-
nienia, aż do wyczerpania pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

przykład 2

Nieubezpieczona matka podjęła zatrudnienie na ¾ etatu, 3 miesią-
ce (12 tygodni) po urodzeniu dziecka. W tej sytuacji urlop macierzyński 
przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w wymiarze 
pomniejszonym o okres sprawowania przez nią opieki nad dzieckiem, 
a zatem na 8 tygodni (20 tygodni – 12 tygodni = 8 tygodni). Jeżeli pra-
cownik złoży wniosek o urlop macierzyński, pracodawca będzie zobli-
gowany do jego udzielenia.
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9. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu 
opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przy-
sposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako ro-
dzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo 
do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

n  20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
n  31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
n  33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
n  35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
n   37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i wię-

cej dzieci
– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przy-
padku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. W żad-
nym przypadku urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie może 
być jednak krótszy niż 9 tygodni.

przykład

Pracownik przyjął na wychowanie dziecko w wieku 5 lat i 6 miesię-
cy i wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o urlop na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, który otrzymał w wymiarze 20 tygodni. Inny pracow-
nik, przyjął na wychowanie dziecko w wieku 6 lat i 9 miesięcy, któremu 
do ukończenia 7. roku życia brakowało 12 tygodni i 3 dni i w takim wy-
miarze udzielono pracownikowi urlopu na prawach urlopu macierzyń-
skiego. Gdyby pracownik przyjął na wychowanie dziecko w wieku 6 lat 
i 11 miesięcy, któremu do ukończenia 7. roku życia brakowałoby 4 tygo-
dni, miałby prawo do 9 tygodni tego urlopu, gdyż wymiar urlopu na pra-
wach urlopu macierzyńskiego, udzielonego przed ukończeniem przez 
dziecko 7. roku życia, nie może być krótszy niż 9 tygodni.

Celem tego urlopu jest umożliwienie dziecku zaaklimatyzowania się 
w nowej rodzinie, a pracownikowi – stworzenie możliwości sprawowa-



46

nia stałej opieki nad dzieckiem w okresie pierwszych miesięcy w rodzi-
nie. Urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego udziela się na pisem-
ny wniosek pracownika i pracodawca jest obowiązany go uwzględnić.

Zdaniem Sądu Najwyższego
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2012 r. (sygn. 

akt I PK 4/12, OSNP 2013, nr 17-18, poz. 196) prawo do urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego ma pracownik faktycznie wychowujący dziecko, 
o którego przysposobienie wystąpił, niezależnie od tego, czy został for-
malnie ustanowiony opiekunem tego dziecka na czas trwania postępo-
wania w sprawie o przysposobienie.

Podstawa prawna: art. 183 § 1, § 3 Kodeksu pracy [1].

10. Urlop rodzicielski
Urlop rodzicielski jest świadczeniem fakultatywnym, przysługującym 

obojgu rodzicom, udzielanym w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem. Znowelizowane przepisy włączyły dotychczasowy dodatko-
wy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego i obecnie dają rodzi-
com możliwość decydowania o sposobie wykorzystania tego urlopu  
– w całości przez jednego z rodziców czy też podzielenia się tym urlo-
pem pomiędzy ojca i matkę dziecka, łączenia urlopu z wykonywaniem 
pracy oraz dzielenia go na kilka części. Pełne korzystanie z tych warian-
tów będzie w niektórych sytuacjach wymagało zgody pracodawcy.

10.1. Wymiar urlopu
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo, w przypadku osoby 

ubezpieczonej, zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okreso-
wi urlopu macierzyńskiego, pracownik wychowujący dziecko ma prawo 
do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

n  32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jed-
nym porodzie,

n  34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy 
jednym porodzie.
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10.2. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski lub zasiłek macierzyński za okres odpowiadający 
okresowi urlopu rodzicielskiego przysługuje obojgu rodzicom. W przy-
padku, gdy z uprawnienia tego rodzice dziecka korzystają jednocześnie 
(w tym samym czasie) łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i zasiłku ma-
cierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 
nie może przekraczać wymiaru 32 albo 34 tygodni.

przykład

Pracownica, która urodziła dziecko, po wykorzystaniu urlopu macie-
rzyńskiego, wniosła o cały należny urlop rodzicielski, tj. 32 tygodnie. 
Gdyby ojciec dziecka chciał wykorzystać urlop rodzicielski w wymiarze 
10 tygodni w tym samym czasie co matka, matka miałaby prawo do 22 
tygodni urlopu, z czego 10 tygodni wykorzystałaby w tym samym cza-
sie co ojciec dziecka (10 tygodni + 22 tygodnie = 32 tygodnie), a jeżeli 
przez cały czas obydwoje rodzice chcieliby razem opiekować się dziec-
kiem, przysługiwałoby im po 16 tygodni urlopu (16 tygodni + 16 tygo-
dni = 32 tygodnie).

Podstawa prawna: art. 1821a Kodeksu pracy [1].

Urlop rodzicielski udzielany jest na następujących zasadach
1.  Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasił-

ku macierzyńskiego,
2.  Jednorazowo albo w częściach (nie więcej niż w 4), przypadających 

bezpośrednio jedna po drugiej,
3.  Części urlopu obejmują wielokrotności tygodnia, nie krótsze niż 8 ty-

godni, z wyjątkiem:
– pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku uro-
dzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, nie może być krót-
sza niż 6 tygodni,
– sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krót-
sza niż 8 tygodni.
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przykład

Pracownik, po wykorzystaniu przez ubezpieczoną matkę dziecka za-
siłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 12 tygodniom urlopu 
rodzicielskiego, zwrócił się z wnioskiem o część urlopu rodzicielskiego 
w wymiarze 6 tygodni. Pracodawca nie wyraził na to zgody, gdyż kolej-
na część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wy-
jątkiem sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krót-
sza niż 8 tygodni, co w tym przypadku nie miało miejsca.

Aby umożliwić dostosowanie sposobu korzystania z tego urlopu do in-
dywidualnych potrzeb rodziców, przepisy przewidują rozwiązanie, w któ-
rym część urlopu rodzicielskiego, nie więcej niż 16 tygodni, może być od-
sunięta w czasie, tzn.:

– udzielona w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzed-
niej części tego urlopu lub po zasiłku macierzyńskim za okres odpowia-
dający części tego urlopu,

– w 1 albo w 2 częściach, które nie muszą przypadać bezpośrednio 
po sobie,

– udzielona nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w któ-
rym dziecko kończy 6. rok życia.

Co ważne, liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu rodziciel-
skiego pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

przykład

Pracownica bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzystała  
20 tygodni urlopu rodzicielskiego. O pozostałe 12 tygodni złożyła wnio-
sek, gdy dziecko ukończyło 3 lata. Z tego względu, gdyby chciała korzy-
stać w późniejszym okresie z urlopu wychowawczego, miałaby prawo do 
dzielenia go tylko na 4, a nie 5 części.

Podstawa prawna: art. 1821a, art. 1821c Kodeksu pracy [1].

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, 
składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzysta-
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nia z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracowni-
ka. Jeżeli pracownik złoży wniosek w terminie krótszym niż 21 przed roz-
poczęciem korzystania z urlopu, od decyzji pracodawcy zależy czy urlop 
ten zostanie mu udzielony, czy też nie. Pracodawca ma podstawę do od-
mowy udzielenia urlopu, może jednak go udzielić. We wniosku o udzie-
lenie urlopu rodzicielskiego pracownik określa termin zakończenia urlo-
pu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części 
urlopu – termin zakończenia poprzedniej części urlopu oraz okres dotych-
czas wykorzystanego urlopu.

Do wniosku pracownik dołącza pisemne oświadczenie o zamiarze bądź 
braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców z urlopu rodziciel-
skiego przez okres wskazany we wniosku, a w tym pierwszym przypad-
ku informuje o okresie, w którym drugi rodzic dziecka zamierza korzy-
stać z tego urlopu. Liczbę części urlopu ustala się na podstawie liczby 
złożonych wniosków o udzielenie urlopu, przy czym w liczbie wykorzy-
stanych części urlopu uwzględnia się liczbę wniosków o zasiłek macie-
rzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo 
jego części, złożonych przez ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubez-
pieczonego – ojca dziecka.

Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny 
wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze (szerzej na ten temat w dalszej części 
rozdziału). Pracownica w każdym czasie, za zgodą pracodawcy, może zre-
zygnować z korzystania z urlopu przed terminem jego zakończenia wska-
zanym we wniosku i powrócić do pracy.
Podstawa prawna: art. 1791, art. 1821d Kodeksu pracy, § 17, § 18, § 19 rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących 
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem…[24].

10.3. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownik, który nie chce całkowicie rezygnować z pracy zawodowej 

na czas trwania urlopu rodzicielskiego, ma możliwość łączenia opieki nad 



50

dzieckiem z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy w wymiarze nie 
wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku 
urlopu udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany 
w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania 
pracy. We wniosku pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, 
przez który zamierza łączyć korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy.

przykład 1

Pracownica, która przed urodzeniem dziecka pracowała na ¾ etatu, 
wniosła o zatrudnienie jej na ½ etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego, co 
zostało zaakceptowane przez pracodawcę. W związku z powyższym przez 
czas trwania urlopu rodzicielskiego pracownica świadczyła pracę w poło-
wie pełnego wymiaru czasu pracy, a pozostała ¼ etatu przypadła na urlop 
rodzicielski. Pracodawca zasadniczo jest zobligowany uwzględnić wniosek 
o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, chyba że nie jest to możliwe ze 
względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pra-
cownika. W takim przypadku o przyczynie odmowy uwzględnienia wnio-
sku winien poinformować pracownika na piśmie.

przykład 2

Pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego zwróciła się do pra-
codawcy z wnioskiem o podjęcie pracy w połowie wymiaru czasu pracy. 
Pracownica była zatrudniona na stanowisku produkcyjnym – operatora 
maszyny, w trzyzmianowej organizacji pracy przewidującej pracę również 
w porze nocnej. Pracodawca w pisemnej odpowiedzi odmówił uwzględ-
nienia wniosku z uwagi na organizację pracy na zajmowanym przez pra-
cownicę stanowisku, tj. znaczne utrudnienia związane z właściwym zor-
ganizowaniem procesu pracy dla całej brygady.

Znowelizowane przepisy wprowadziły nowe zasady ustalania wy-
miaru urlopu rodzicielskiego dla pracowników, którzy łączą korzystanie 
z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzie-
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lającego tego urlopu. Do tej pory pracownik, który nie podejmował pra-
cy w trakcie urlopu rodzicielskiego i ten, który jednocześnie pracował i ko-
rzystał z urlopu w niepełnym wymiarze, mieli prawo do takiego samego 
wymiaru urlopu rodzicielskiego. Sytuacja taka powodowała, że pracow-
nicy, nie widząc realnej korzyści wynikającej z łączenia pracy z urlopem 
rodzicielskim, rzadko korzystali z takiej możliwości.

Obecnie, w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywa-
niem pracy, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy podjętej przez pracownika w trakcie ko-
rzystania z urlopu, nie dłużej jednak niż do:

n   64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jed-
nym porodzie,

n   68 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 
przy jednym porodzie.

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu umożliwienie pra-
cownikom, którzy łączą pracę z urlopem rodzicielskim, pełnego wy-
korzystania tego uprawnienia. Jeżeli pracownik przez 32 tygodnie łączy 
urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu, to można przyjąć umownie, że korzy-
sta z urlopu w połowie jego wymiaru. Z tego względu należy mu przyznać 
prawo do niewykorzystanej połowy tego urlopu. Okres, o który urlop ro-
dzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pra-
cownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy 
u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykony-
wanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

przykład 3

Pracownik złożył wniosek o wykonywanie pracy w ½ wymiaru czasu 
pracy w trakcie całego urlopu rodzicielskiego, tj. 32 tygodni. W związku 
z powyższym jego urlop rodzicielski będzie wydłużony o 16 tygodni (32 
tygodnie x ½ etatu) i łącznie będzie trwał 48 tygodni (32 tygodnie urlopu 
podstawowego i 16 tygodni, o które został wydłużony).
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Jeżeli wniósłby o zatrudnienie na ¼ etatu, jego urlop rodzicielski zo-
stałby wydłużony o 8 tygodni (32 tygodnie x ¼ etatu) i łącznie trwałby 
40 tygodni (32 tygodnie urlopu podstawowego i 8 tygodni, o które zo-
stał wydłużony).

Przy ustalaniu wymiaru okresu, o który ulega wydłużeniu urlop rodzi-
cielski, należy pamiętać o następujących zasadach:

– w przypadku gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem 
pracy odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne 
wydłużenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu 
do tej części urlopu rodzicielskiego,

– część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop został proporcjonalnie 
wydłużony, wydłuża część urlopu rodzicielskiego, podczas której pra-
cownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym 
wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu.

Dokonując obliczeń wymiaru okresu, o który urlop rodzicielski ulega 
wydłużeniu, musimy liczyć się z tym, że otrzymany wynik nie zawsze bę-
dzie odpowiadał wielokrotności tygodnia. W takiej sytuacji niepełną część 
tygodnia przeliczamy na dni przyjmując, że 1 tydzień oznacza 7 dni, pa-
miętając, że przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

przykład 4

Obliczając okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, uzyskali-
śmy wynik 2,456 tygodnia. W takiej sytuacji niepełną część tygodnia prze-
liczamy na dni przyjmując, że 1 tydzień oznacza 7 dni, co daje nam 3,192 
dnia (0,456 tygodnia x 7 dni). Z uwagi na to, że przy udzielaniu urlopu nie-
pełny dzień pomija się, należy uznać, że wymiar okresu, o który urlop ro-
dzicielski ulega wydłużeniu wyniesie 2 tygodnie i 3 dni.

przykład 5

Pracownik złożył wniosek o urlop rodzicielski w wymiarze 10 tygodni 
i jednocześnie wniósł o zatrudnienie w tym czasie na 1/3 etatu. W związ-
ku z powyższym urlop ten zostanie wydłużony o 3 tygodnie i 2 dni. 10 ty-
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godni x 1/3 etatu daje nam bowiem 3 pełne tygodnie i 0,333 tygodnia, co 
po przeliczeniu niepełnego tygodnia na dni daje pełne 2 dni (0,333 tygo-
dnia x 7 dni = 2,331, a niepełny dzień pomija się). Zatem ta część urlopu 
będzie trwała 13 tygodni i 2 dni (10 tygodni urlopu podstawowego oraz 
3 tygodnie i 2 dni, o które został wydłużony).

We wniosku o podjęcie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego pracow-
nik określa sposób wykorzystania tej części urlopu rodzicielskiego, o którą 
urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony, tzn. czy zamierza w tym czasie 
pracować czy korzystać tylko z urlopu rodzicielskiego. W przypadku gdy 
pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego po-
wstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia urlopu z wykonywaniem 
pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu usta-
la się inaczej. Ta część też ulega bowiem proporcjonalnemu wydłużeniu, 
uzależnionemu od wymiaru czasu pracy, w jakim praca będzie wykonywa-
na. W takim przypadku tę część urlopu rodzicielskiego 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, czyli:

W przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu ro-
dzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności 
tygodnia, jest ona udzielana w dniach, według omówionych już zasad. 
Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

przykład 

Pracownik złożył wniosek o urlop rodzicielski w wymiarze 10 tygodni 
i jednocześnie wniósł o zatrudnienie w tym czasie na 1/3 etatu. W związ-
ku z powyższym urlop ten zostanie wydłużony o 3,333 tygodnia (3 tygo-

Wydłużona  
część urlopu

(1 - wymiar
 czasu pracy)

Wydłużona część urlopu, 
w trakcie której pracownik 

świadczy pracę
: =
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dnie i 2 dni) i będzie trwał 13 tygodni i 2 dni, jeżeli pracownik będzie pra-
cował tylko przez 10 tygodni. Jeżeli jego wniosek o zatrudnienie będzie 
dotyczył również wydłużonej części, to 10-tygodniowy urlop rodzicielski 
zostanie wydłużony o 5 tygodni (3,333 tygodnia : (1 – 1/3 etatu) = 5,004 
tygodnia). W tym przypadku urlop rodzicielski będzie trwał 15 tygodni 
(10 tygodni urlopu podstawowego i 5 tygodni, o które został wydłużony) 
i przez cały ten czas pracownik będzie pracował na 1/3 etatu.

Podstawa prawna: art. 1821e, art. 1821f Kodeksu pracy [1].

10.4.  Sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego a wysokość 
zasiłku macierzyńskiego

W związku z urodzeniem dziecka pracujący rodzice mają prawo do 
płatnych urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego. Za czas tych urlo-
pów przysługuje im zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach okre-
ślonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i ma-
cierzyństwa [2]. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od wyboru 
sposobu korzystania z tych uprawnień. Zasiłek macierzyński wypłaca się 
albo na podstawie jednego wniosku pracownicy, złożonego nie później 
niż 21 dni po porodzie, o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macie-
rzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (I sposób), albo na 
podstawie jednego bądź kilku wniosków o urlop rodzicielski złożonych 
przez pracownicę lub pracownika według ogólnych zasad omówionych 
wcześniej w niniejszym rozdziale (II sposób), czyli na 21 dni przed rozpo-
częciem urlopu rodzicielskiego.

Urlop 
macierzyński

Urlop rodzicielski*

6 tygodni pozostałe 26 tygodni

I sposób   80% zasiłku   80% zasiłku 80% zasiłku

II sposób 100% zasiłku 100% zasiłku 60% zasiłku

* długość urlopu rodzicielskiego przy urodzeniu jednego dziecka
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W przypadku wyboru I sposobu – wysokość zasiłku za cały okres 
korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wyno-
si 80% podstawy wymiaru.

W przypadku wyboru II sposobu – za czas urlopu macierzyńskiego 
i pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (w przypadku urodze-
nia jednego dziecka przy jednym porodzie) bądź pierwszych 8 tygo-
dni urlopu rodzicielskiego (w przypadku urodzenia więcej niż jedne-
go dziecka przy jednym porodzie) – wysokość zasiłku wynosi 100% 
podstawy wymiaru, a za pozostały okres urlopu rodzicielskiego – 60% 
podstawy wymiaru.

Złożenie przez pracownicę wniosku o udzielenie jej całego urlopu ro-
dzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (I sposób) nie ozna-
cza, że tylko ona będzie miała prawo do korzystania z powyższych upraw-
nień. Może dzielić się uprawnieniem do urlopu rodzicielskiego z ojcem 
wychowującym dziecko (pracownikiem albo ubezpieczonym) z zacho-
waniem następujących zasad:

1. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlo-
pu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypada-
jących bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzysta-
niu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzi-
cielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia,

2. Żadna z części urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego nie 
może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

Urlop 
macierzyński

Urlop rodzicielski*

8 tygodni pozostałe 26 tygodni

I sposób   80% zasiłku   80% zasiłku 80% zasiłku

II sposób 100% zasiłku 100% zasiłku 60% zasiłku

* długość urlopu rodzicielskiego przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka
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– pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym porodzie, nie może być krótsza niż 6 tygodni,

– sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza 
niż 8 tygodni.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wy-
chowującego dziecko, w przypadku gdy ubezpieczona-matka dziecka 
złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres od-
powiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskie-
go w pełnym wymiarze.

W celu przekazania urlopu rodzicielskiego w całości albo w części dru-
giemu z rodziców i powrotu do pracy – pracownik składa pisemny wnio-
sek pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem 
do pracy. Z kolei pracownik, który przejmuje urlop w tym trybie, składa 
pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości albo 
w części w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzysta-
nia z urlopu albo jego części.

Pracodawcy są obowiązani uwzględnić powyższe wnioski pracownicy 
i pracownika-ojca wychowującego dziecko.

przykład 

Pracownica, która w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o urlop 
rodzicielski w pełnym wymiarze (I sposób), po urlopie macierzyńskim wy-
stąpiła do pracodawcy z wnioskiem o rezygnację z urlopu rodzicielskie-
go, który przejął ojciec dziecka. Rodzice postanowili, że przemiennie będą 
korzystać z urlopu rodzicielskiego, dlatego po wykorzystaniu 8 tygodni 
urlopu rodzicielskiego przez ojca, kolejne 8 tygodni wykorzystała matka 
dziecka, następnie 8 tygodni ponownie ojciec dziecka i ostatnie 8 tygo-
dni – matka. W ten sposób rodzice wykorzystali 32 tygodnie urlopu ro-
dzicielskiego i za cały ten okres pobierali zasiłek macierzyński w wysoko-
ści 80% podstawy wymiaru.

Gdyby z urlopu korzystali rodzice, którzy wniosek o urlop rodzicielski 
złożyli w trybie II sposobu, tj. na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu, 100% 
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zasiłek pobierałby ojciec dziecka przez pierwsze 6 tygodni urlopu rodzi-
cielskiego, a za pozostały okres oboje rodzice otrzymywaliby świadcze-
nie w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Ustawodawca przewidział różne skutki całkowitego zrezygnowania 
z części lub całego urlopu rodzicielskiego przez rodziców, którzy korzysta-
ją z obu urlopów wedle I sposobu i za cały okres urlopu macierzyńskiego 
i rodzicielskiego winni otrzymywać 80% zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli 
matka dziecka, mimo złożenia wniosku do 21 dni po porodzie o nieprze-
rwane wykorzystanie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, rezy-
gnuje z całego urlopu rodzicielskiego lub z części tego urlopu przypada-
jącej po 6 tygodniach urlopu rodzicielskiego i urlopu nie przejmuje ojciec 
dziecka, przysługuje jej wyrównanie do 100% zasiłku macierzyńskiego za 
okres urlopu macierzyńskiego i ewentualnie pierwszych 6 tygodni urlo-
pu rodzicielskiego. Jeżeli rezygnacja dotyczyłaby pracownika, który wy-
korzystał urlop rodzicielski w większym zakresie niż 6 tygodni (przy uro-
dzeniu jednego dziecka) – wyrównanie już nie przysługuje.

przykład 

Matka, która urodziła jedno dziecko i za okres urlopu macierzyńskiego 
otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru, 
w związku z tym, że w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o wyko-
rzystanie w całości urlopu rodzicielskiego, zdecydowała następnie o rezy-
gnacji z całego urlopu rodzicielskiego, a zatem po wykorzystaniu 20 tygo-
dni urlopu macierzyńskiego powróciła do pracy. Z uwagi na to, że ojciec 
dziecka nie przejął urlopu rodzicielskiego, pracownicy wypłacono jedno-
razowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% pod-
stawy wymiaru.

Taką samą zasadę stosuje się do matki, która rezygnuje z rozpoczętego 
już urlopu rodzicielskiego, pod warunkiem wykorzystania jedynie pierw-
szych 6 tygodni tego urlopu. Gdyby pracownica zrezygnowała z części 
urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu np. 8 tygodni urlopu, utraciłaby 
prawo do tego wyrównania, co oznacza, że za cały okres urlopu macie-
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rzyńskiego i 8 tygodni urlopu rodzicielskiego otrzymałaby zasiłek macie-
rzyński w wysokości 80% podstawy jego wymiaru.

Podstawa prawna: art. 1791, art. 1824 Kodeksu pracy; art. 29, art. 29a, art. 31  
ustawy o świadczeniach pieniężnych [2].

10.5. Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych
Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przy-
sposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako ro-
dzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo 
do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego 
za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, w wymiarze do:

n  32 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
n   34 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia więcej niż jed-

nego dziecka,
n   29 tygodni – w przypadku gdy pracownikowi przysługiwało 9 tygo-

dni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych jest udzielany na ogólnych 

zasadach, z odpowiednim zastosowaniem przepisów określających zasa-
dy udzielania urlopu rodzicielskiego, opisanych w tym rozdziale.

Uwaga!  Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu ma-
cierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzi-
cielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowi-
sku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym 
przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego 
kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymy-
wałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Podstawa prawna: art. 183 § 4 Kodeksu pracy [1].
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11. Urlop wychowawczy
Oprócz płatnych zwolnień od pracy związanych z rodzicielstwem prze-

pisy przewidują dodatkowo możliwość skorzystania z urlopu wychowaw-
czego, za czas którego pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia 
ani innych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Prawo 
do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi legitymującemu 
się co najmniej 6-miesięcznym okresem zatrudnienia, do którego wlicza 
się poprzednie okresy zatrudnienia.

przykład 

Pracownik, który przy przyjęciu do pracy udokumentował dotychcza-
sowy okres zatrudnienia w wymiarze 5 miesięcy, po 6 tygodniach pracy 
złożył wniosek o udzielenie mu urlopu wychowawczego na 4-letniego 
syna. Z uwagi na to, że łączny staż pracy tego pracownika w obu zakła-
dach wynosił ponad 6 miesięcy, obecny pracodawca był zobowiązany 
do udzielenia tego urlopu.

Podstawa prawna: art. 186 § 1 Kodeksu pracy [1].

11.1. Wymiar i zasady udzielania urlopu wychowawczego
Urlop wychowawczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opieku-

nom dziecka w wymiarze do 36 miesięcy, a w przypadku gdy z powodu 
stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności albo 
stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracowni-
ka – rodzicom przysługuje dodatkowo 36 miesięcy urlopu.

Urlop udzielany jest jednorazowo albo w częściach nie później niż 
do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok 
życia, a w przypadku dodatkowego urlopu ze względu na dziecko, któ-
re z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełno-
sprawności albo stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki 
pracownika – do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Urlop wychowawczy jest udzielany w nie więcej niż 5 częściach, przy 
czym w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni) 
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w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego 
urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku 
macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu, liczba wy-
korzystanych w tym trybie części urlopu rodzicielskiego pomniejsza licz-
bę części przysługującego urlopu wychowawczego.

przykład 1

Pracownik korzystał już z urlopu wychowawczego w 3 częściach. Wcze-
śniej wykorzystał odsuniętą w czasie część urlopu rodzicielskiego (do 
16 tygodni), która nie przypadała bezpośrednio po wcześniejszej czę-
ści urlopu rodzicielskiego. W związku z powyższym pracownik ma pra-
wo jeszcze tylko do 1 części urlopu wychowawczego. Gdyby odsunię-
ty w czasie fragment urlopu rodzicielskiego wykorzystał w 2 częściach, 
należałoby uznać, że wyczerpał limit części, na które może być podzie-
lony urlop wychowawczy.

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje ro-
dzice lub opiekunowie dziecka. W takim wypadku łączny wymiar urlo-
pu wychowawczego nie może przekraczać 36 miesięcy, a dla rodziców 
dziecka niepełnosprawnego – 72 miesięcy.

Z tego wymiaru 1 miesiąc urlopu przysługuje każdemu z rodziców. Tego 
prawa nie można przenieść na drugiego rodzica. Oznacza to, że jeżeli rodzi-
ce dziecka zdecydują, że z urlopu wychowawczego będzie korzystać tylko 
jedno z nich, np. matka, to maksymalny okres, na jaki można jej udzielić 
tego urlopu, wynosi 35 miesięcy. Pozostały miesiąc urlopu należy wyłącz-
nie do drugiego rodzica, nawet jeżeli nie planuje on z niego skorzystać. 

Przepisy przewidują tylko trzy sytuacje, gdy rodzic będzie miał prawo 
do urlopu w pełnym wymiarze 36 miesięcy:

– gdy drugi rodzic dziecka nie żyje,
– gdy drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
– gdy drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo 

władza ta uległa ograniczeniu albo zawieszeniu.
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Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do opiekunów dziecka, przy 
czym jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna, przysługuje 
mu urlop w pełnym wymiarze 36 miesięcy.

przykład 2

Pracownica chciała skorzystać z urlopu wychowawczego w maksymal-
nym należnym jej wymiarze. Z uwagi na to, że w jej przypadku nie wystą-
piła żadna z sytuacji, w której przepisy gwarantują jednemu z rodziców 
urlop wychowawczy w pełnym wymiarze 36 miesięcy, pracownicy udzie-
lono urlopu na 35 miesięcy.

W przypadku pracowników – matki i ojca dziecka – którzy podjęli decy-
zję o wykorzystaniu urlopu wychowawczego łącznie, w tym samym cza-
sie, pracodawcy udzielili im urlopów wychowawczych na 18 miesięcy każ-
demu (18 miesięcy + 18 miesięcy = 36 miesięcy).

Podstawa prawna: art. 186 § 2, § 3, § 31, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10 Kodeksu pracy [1].

11.2. Wniosek o urlop
Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, 

składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. 
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. W przy-
padku, gdy wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca 
może udzielić urlopu w terminie wskazanym przez pracownika, ale ma pra-
wo udzielić urlopu dopiero z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wnio-
sku. Pracownik po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy może jeszcze 
z niego zrezygnować. W tym celu powinien złożyć dodatkowe pisemne 
oświadczenie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu przed terminem 
jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić do pracy:

– po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni 
przed terminem zamierzonego podjęcia pracy,

– w każdym czasie, za zgodą pracodawcy.
Podstawa prawna: art. 186 § 7, § 71 , art. 1863 Kodeksu pracy [1].
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11.3. Łączenie urlopu wychowawczego z pracą
Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu wychowawczego z wy-

konywaniem pracy u dotychczasowego lub innego pracodawcy, z wyko-
nywaniem innej działalności, nauką lub szkoleniem, jeżeli nie wyłącza to 
możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W przypadku ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa go do stawienia się 
do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w cią-
gu 30 dni od dnia uzyskania takiej informacji i nie wcześniej niż po upły-
wie 3 dni od dnia wezwania.

przykład 

Pracodawca 15 maja otrzymał wiadomość o podjęciu przez pracownika 
pracy w sposób uniemożliwiający mu sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem. W związku z powyższym, pismem z dnia 25 maja wezwał pra-
cownika do stawienia się do pracy od 1 czerwca. Jeżeli pracownik nie wy-
kona polecenia pracodawcy, może liczyć się z zastosowaniem przez nie-
go sankcji dyscyplinujących, a nawet z podjęciem działań zmierzających 
do rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna: art. 1862 Kodeksu pracy [1].

11.4. Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pra-

codawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru 
nie niższego niż połowa pełnego etatu w okresie, w którym mógłby ko-
rzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnio-
sek pracownika. W takim przypadku podjęcie pracy następuje na pisem-
ny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed 
rozpoczęciem wykonywania pracy. Jeżeli pracownik złożyłby wniosek bez 
zachowania tego terminu, pracodawca może ten wniosek uwzględnić, ale 
może też poinformować pracownika, że obniżenie wymiaru czasu pracy 
nastąpi dopiero z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.
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przykład 

Pracownik, który korzystał z urlopu wychowawczego przez 12 miesię-
cy, powrócił do pracy. Z uwagi na konieczność łączenia pracy zawodowej 
z opieką nad dzieckiem, złożył wniosek o obniżenie mu wymiaru czasu pra-
cy do ¾ etatu od przyszłego tygodnia, na pozostałe 24 miesiące. W odpo-
wiedzi pracodawca poinformował pracownika, że obowiązuje go 21-dnio-
wy okres uprzedzenia, a zatem praca w wymiarze ¾ etatu rozpocznie się 
po upływie 3 tygodni od złożenia wniosku. Ponadto wskazał, że pracow-
nik ten ma prawo do korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy tylko 
przez 23 miesiące, gdyż ma on prawo do urlopu wychowawczego w wymia-
rze 35 miesięcy (1 miesiąc z 36 miesięcy urlopu wychowawczego jest zare-
zerwowany dla drugiego z rodziców), z czego 12 miesięcy już wykorzystał.

Uwaga!  Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wli-
cza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracow-
nicze. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wy-
chowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest 
to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpo-
częciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwa-
lifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagro-
dzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy 
na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Podstawa prawna: art. 1867 Kodeksu pracy [1].

12. Urlop ojcowski
W Kodeksie pracy zawarto szczególny rodzaj urlopu, dedykowany tyl-

ko mężczyznom wychowującym dzieci. Jest to urlop ojcowski, który przy-
sługuje w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowie-

nia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez 
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dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończe-
nia przez nie 10. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo lub podzielony 
na nie więcej niż 2 części, z których żadna nie może być krótsza niż ty-
dzień. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego musi być złożony na pi-
śmie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania 
z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Podstawa prawna: art. 1823 Kodeksu pracy [1].

13.  Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących 
dzieci

13.1.  Ograniczenia czasu pracy pracowników wychowujących 
dzieci

Z uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki nad małym 
dzieckiem, przepisy wprowadziły ograniczenia dyspozycyjności pracow-
nika – rodzica, opiekuna małego dziecka. Zatrudnianie pracownika, opie-
kującego się dzieckiem do 4. roku życia:

– w porze nocnej,
– w godzinach nadliczbowych, 
– w przerywanym systemie czasu pracy,
– w równoważnych normach czasu pracy, w weekendowym systemie 

czasu pracy i systemie skróconego tygodnia pracy powyżej 8 godzin,
– oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy

może odbywać się tylko za zgodą pracownika.

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni, bez względu na 
liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Taki sam urlop przy-
sługuje zatem pracownikowi, któremu urodziło się jedno dziecko, jak 
temu, który został ojcem trojaczków.
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Uwaga!  Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka pracują, 
z uprawnienia tego może korzystać tylko jedno z nich, tj. albo pra-
cownica, albo pracownik.

Pracodawca powinien odebrać od pracownika pisemne oświadczenie 
o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania z powyższych uprawnień. 
Pracownik może do każdego z nich odnieść się indywidualnie i np. wy-
razić zgodę na pracę w równoważnych normach czasu pracy po 12 go-
dzin na dobę, ale odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze 
nocnej i delegowania poza stałe miejsce pracy.

O częstotliwości składania takich oświadczeń decyduje pracodawca. 
W praktyce stosowane są najczęściej dwa rozwiązania – coroczne de-
klarowanie przez pracownika zgody lub braku zgody na świadczenie 
pracy na powyższych warunkach albo jednorazowe składanie takie-
go oświadczenia, które zachowuje swoją ważność do ukończenia przez 
dziecko 4. roku życia. Każde z tych rozwiązań jest dopuszczalne, a o wy-
borze jednego z nich najczęściej decyduje praktyka przyjęta w danym 
zakładzie pracy. Pracownik może zmienić oświadczenie, które uprzed-
nio złożył. Zatem pracownik, który początkowo wyraził zgodę na wyko-
nywanie pracy: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w prze-
rywanym systemie czasu pracy albo w równoważnych normach czasu 
pracy, w weekendowym systemie czasu pracy i systemie skróconego ty-
godnia pracy powyżej 8 godzin, a także delegowanie poza stałe miej-
sce pracy, może się z tej decyzji wycofać. Uzasadnieniem korekty złożo-
nego wcześniej oświadczenia może być np. zmiana sytuacji rodzinnej 
lub życiowej pracownika, powodująca np. ograniczenie możliwości za-
pewnienia dla dziecka opieki całodobowej, z uwagi na podjęcie pracy 
przez drugiego z rodziców.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
dokumentacji pracowniczej [5] wymaga, aby oświadczenia takie były prze-
chowywane w aktach osobowych pracownika.
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Uwaga!  W przypadku pracownika świadczącego pracę w systemach 
czasu pracy przewidujących zwiększony dobowy wymiar pracy, któ-
ry nie wyraził zgody na pracę powyżej 8 godzin, pracodawca winien 
zmienić rozkład jego czasu pracy w taki sposób, aby mógł wypracować 
swój pełny wymiar czasu pracy. W przypadku braku takiej możliwości, 
za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu 
wymiaru czasu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 178 § 2, art. 1781, art. 179 Kodeksu pracy [1]; § 3 pkt 2p roz-
porządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji 

pracowniczej [5].

13.2. Przerwy na karmienie
Kolejnym przywilejem związanym z rodzicielstwem w kontekście za-

trudnienia na podstawie stosunku pracy jest przerwa na karmienie, któ-
rą wlicza się do czasu pracy i za którą pracownica zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. Matki, które po urodzeniu dziecka wracają do pracy, 
ale wciąż karmią dziecko piersią, mają prawo do przerw, których liczba 
i wymiar są uzależnione od liczby dzieci karmionych piersią i od dobo-
wego wymiaru czasu pracy. Jeżeli wymiar czas pracy pracownicy wyno-
si od 4 do 6 godzin, przysługuje jej jedna przerwa, jeżeli jest dłuższy niż 
6 godzin – dwie przerwy. Pracownica zatrudniona krócej niż 4 godziny 
na dobę, nie ma prawa do przerwy. Przerwa dla pracownicy karmiącej 
jedno dziecko wynosi 30 minut, a dla karmiącej więcej niż jedno dziec-
ko – 45 minut. Przerwy te mogą być łączone i mogą przypadać na po-
czątek bądź na koniec dniówki, co de facto powoduje obniżenie dobo-
wego wymiaru czasu pracy.

przykład 

Pracownica powróciła do pracy po urlopie rodzicielskim i wniosła 
o udzielenie dwóch przerw na karmienie dziecka piersią łącznie, w ostat-
niej godzinie wyznaczonego jej rozkładu czasu pracy. W ten sposób, pra-
cownica, której stały rozkład czasu pracy przewidywał pracę od 7.00 do 
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15.00, faktycznie codziennie kończyła pracę o godz. 14.00.
Pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownicy przerw na kar-

mienie, ale sposób i czas korzystania z tych przerw powinien być z nim 
uzgodniony. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na przeznaczenie 
tych przerw, pracodawca powinien uwzględnić propozycje pracownicy.

Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają żadnych unormowań co do 
maksymalnego okresu, do którego pracownica może korzystać z tego 
uprawnienia, ani dokumentów, jakich pracodawca może żądać w celu 
ustalenia prawa do korzystania z tych przerw. W niektórych zakładach 
pracy pozostawiono kobiecie zupełną swobodę co do czasu korzysta-
nia z przerw na karmienie, w innych przyjęto niepisaną zasadę, że ko-
rzysta się z nich tylko do ukończenia przez dziecko np. 1. roku życia, 
w innych okresowo żąda się przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 
o karmieniu dziecka piersią. Takie praktyki nie znajdują żadnego uza-
sadnienia w przepisach, a są próbą ograniczenia prawa kobiety do ko-
rzystania z tych przerw.

Podstawa prawna: art. 187 Kodeksu pracy [1].

13.3. Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat
Każdy z pracowników wychowujący co najmniej jedno dziecko w wie ku 

do 14 lat ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy. Od 2 stycznia 2016 
r. jego wymiar wynosi 2 dni albo 16 godzin. O sposobie wykorzystania 
tego zwolnienia decyduje pracownik i określa go w pierwszym wniosku 
o jego udzielenie, złożonym w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że 
w pierwszym skdanym wniosku oświadcza, który z tych wariantów wybie-
ra i decyzja ta jest dla niego wiążąca do końca danego roku kalendarzowe-
go. W następnym roku kalendarzowym ponownie w pierwszym wniosku 
decyduje, czy chce korzystać z 2 dni czy z 16 godzin zwolnienia od pracy.

Różnica pomiędzy tymi opcjami polega na tym, że zwolnienie w wy-
miarze 2 dni musi obejmować całe dni, bez względu na liczbę godzin 
przypadających do przepracowania zgodnie z obowiązującym pracow-
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nika rozkładem czasu pracy. Pracownik zatrudniony w podstawowym 
systemie czasu pracy będzie wykorzystywał zatem 2 dni po 8 godzin, 
a pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy np.  
2 dni po 12 godzin. Różnice w realizacji tego uprawnienia powstaną rów-
nież w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, ale w różnych rozkładach czasu pracy, np. przy zatrudnieniu 
na 1/2 etatu w stałym rozkładzie pracy po 4 godziny dziennie, pracownik 
korzystał będzie z 2 dni po 4 godziny, ale jeżeli jego rozkład czasu pracy 
przewiduje świadczenie pracy przemiennie – dzień pracy na dzień wol-
nego, to wykorzysta 2 dni zwolnienia po 8 godzin.

Takich dysproporcji nie będzie powodował wybór opcji godzinowej. 
W tej sytuacji, bez względu na stosowany system i rozkład czasu pracy, 
liczba godzin zwolnienia zawsze będzie taka sama. Dla pracowników za-
trudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar tego zwolnienia 
ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, a niepełną godzinę za-
okrągla się w górę do pełnej godziny. W przypadku zmiany wymiaru cza-
su pracy w trakcie roku kalendarzowego, wymiar zwolnienia koryguje się 
każdorazowo, tj. zmniejsza lub zwiększa, w zależności od obowiązujące-
go pracownika wymiaru etatu.

przykład 1

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy będzie miał 
prawo do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 16 godzin, pracow-
nik zatrudniony na 3/4 etatu będzie miał prawo do zwolnienia w wymia-
rze 12 godzin (3/4 x 16 godzin = 12 godzin), pracownik zatrudniony na 3/5 
etatu – do 10 godzin (3/5 x 16 godzin = 9,6 godziny), a pracownik zatrud-
niony na 1/3 etatu – do 6 godzin (1/3 x 16 godzin = 5,33 godziny).

przykład 2

Do 7 maja 2020 r. pracownik jest zatrudniony w wymiarze 1/3 etatu, 
a następnie jego wymiar czasu pracy zostaje zmieniony i od dnia 8 maja 
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2020 r. wynosi ¾ etatu. W dniu 9 marca 2020 r. pracownik wykorzystał 
2 godziny zwolnienia od pracy udzielonego na podstawie art. 188 Kp. 
W czerwcu 2020 r., pracownik chce ponownie skorzystać z tego zwol-
nienia. W ww. przypadku należy oddzielnie obliczyć wymiar zwolnie-
nia przysługującego pracownikowi w okresie, w którym był zatrudnio-
ny na 1/3 etatu oraz oddzielnie, kiedy pracował na ¾ etatu. Następnie 
należy odjąć już wykorzystaną liczbę godzin. W związku z powyższym, 
w okresie od 1 stycznia do 7 maja 2020 r. (1/3 etatu) uprawnionemu bę-
dzie przysługiwało zwolnienie w wymiarze godzinowym, wynoszącym 
po zaokrągleniu 6 godzin (16 godz. x 1/3 etatu = 5,33 godz., po zaokrą-
gleniu w górę 6 godz.). Będzie to roczny wymiar przysługujący pracow-
nikowi zatrudnionemu cały rok w wymiarze 1/3 etatu. Wykorzystanie 
w tym czasie 2 godzin przedmiotowego zwolnienia oznacza, że pozo-
staną mu do wykorzystania 4 godziny. Jeśli jednak w okresie od 8 maja 
do końca 2020 r. pracownik zmieni wymiar etatu (z 1/3 na ¾), nabędzie 
prawo do zwolnienia w wymiarze wyższym – 12 godz. (16 godz. x ¾ eta-
tu = 12 godz.). Od tego wymiaru należy jednak odjąć liczbę godzin już 
wykorzystanych w danym roku. Oznacza to, że będzie on mógł wystąpić 
jedynie o 10 godzin tego uprawnienia. (12 godz. – 2 godz. = 10 godz.).

Trzeba zwrócić uwagę, że w sytuacji odwrotnej, tj. w przypadku, w któ-
rym pracownik najpierw będzie wykonywał pracę na ¾ etatu (16 godz. x 
¾ etatu = 12 godz.) i wykorzysta w tym czasie np. 6 godz. zwolnienia, prze-
chodząc na 1/3 etatu nie będzie mógł już skorzystać z tego uprawnienia 
w ogóle (16 godz. x 1/3 etatu = 5,33 godz., po zaokrągleniu w górę 6 go-
dzin, które już wykorzystał, pracując na ¾ etatu).

Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat pracownik może wykorzy-
stać dowolnie – wnosząc o udzielenie mu zwolnienia od pracy na 
część dnia bądź na cały dzień, zależnie od potrzeb. Takiej możliwości 
nie ma pracownik, który zdecyduje się na korzystanie ze zwolnienia 
w wymiarze 2 dni. Wówczas zwolnienie udzielane jest na pełne dni.
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przykład 3
Jedna z pracownic wniosła o zwolnienie na 2 ostatnie godziny pra-

cy następnego dnia, w związku z koniecznością wzięcia udziału w zebra-
niu rodziców w szkole, a innym razem o udzielenie jej 4 godzin zwolnie-
nia w związku z wizytą jej dziecka u ortodonty w pobliskiej miejscowości. 
Pracownicy pozostanie jeszcze do wykorzystania 10 godzin zwolnienia od 
pracy. Jeśli zdecydowałaby się na korzystanie z tego zwolnienia w wy-
miarze 2 dni, byłaby nieobecna w pracy przez całe 2 dniówki i wykorzy-
stałaby powyższe świadczenie w pełnym rocznym wymiarze.

Uwaga!  Termin i czas wykorzystania zwolnienia na opiekę nad dziec-
kiem do 14 lat powinien być uzgodniony z pracodawcą. Ponieważ co do 
zasady, czas ten jest potrzebny pracownikowi do załatwienia spraw zwią-
zanych z jego obowiązkami rodzicielskimi, pracodawca winien uwzględ-
nić wniosek i udzielić go w sposób określony przez pracownika. Nieuza-
sadniona odmowa może być potraktowana jako naruszenie przepisów 
o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, co w świe-
tle art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy [1] stanowi wykroczenie przeciwko pra-
wom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do 14 lat przysługuje pracow-
nikom wychowującym dziecko w rozumieniu prawnym, a zatem ro-
dzicom lub opiekunom dziecka. Nie będzie natomiast miała takiego 
prawa pracująca babcia, która pod nieobecność rodziców doraźnie 
zajmuje się dzieckiem.

Zwolnienie od pracy w takim wymiarze przysługuje pracownikowi bez 
względu na liczbę wychowywanych dzieci w wieku do 14 lat, co ozna-
cza, że zarówno pracownik, który ma jedno dziecko, jak i rodzic dwojga 
i więcej dzieci w tej grupie wiekowej będą mieli prawo do 2 dni albo 16 
godzin zwolnienia z pracy. Co istotne, z uprawnienia tego może korzy-
stać tylko jedno z rodziców lub opiekunów dziecka.
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przykład 4

Małżeństwo wychowuje dwoje dzieci w wieku do 14 lat, jedno wspól-
ne, drugie jest dzieckiem męża z poprzedniego związku. Żona w swoim 
zakładzie pracy korzysta ze zwolnienia na dziecko w trybie art. 188 Kodek-
su pracy. Mąż również chciał skorzystać ze zwolnienia – na dziecko z po-
przedniego małżeństwa, ale pracodawca mu odmówił. Prawo do zwolnie-
nia na dwoje dzieci wykorzystuje bowiem żona pracownika.

Prawo do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje pracow-
nikowi w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni czy godzi-
ny nie przechodzą na rok następny, a zatem po 31 grudnia danego roku 
pracownik traci do nich prawo. Innym istotnym terminem ograniczają-
cym prawo do korzystania z tego uprawnienia jest data urodzenia dziec-
ka. Pracownik może bowiem skorzystać ze zwolnienia do dnia 14. uro-
dzin dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się np. 5 stycznia 2006 r., to w 2020 r.  
pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia do 4 stycznia. 5 stycznia 
2020 r. utraci tę możliwość.

Podstawa prawna: art. 188, art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy [1].
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III. Czas pracy rodziców i kobiet w ciąży

1. Definicja czasu pracy
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji 

pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do 
wykonywania pracy (art. 128 kp). Czas pracy obejmuje:

l  czas faktycznego wykonywania pracy, ale również
l   czas pozostawania w fizycznej i psychicznej gotowości do wykony-

wania pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę.
Do czasu pracy, poza okresami faktycznego świadczenia pracy, zalicza 

się okresy jej niewykonywania, takie jak:
l   15-minutowa przerwa przysługująca pracownikowi, którego dobo-

wy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin,
l   czas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
l   5-minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy komputerze,
l   15-minutowe przerwy na odpoczynek lub gimnastykę pracowni-

ków niepełnosprawnych,
l   czas podróży służbowej, jeżeli przypada w godzinach pracy,
l   czas nauki pracownika młodocianego,
l   przerwy na karmienie dziecka piersią.
Nie każda przerwa w pracy, choćby przewidziana prawem, jest zalicza-

na do czasu pracy. Jej zaliczenie do czasu pracy musi być wyraźnie okre-
ślone. Przerwami, które nie zostaną zaliczone do czasu pracy, są:

l   przerwa opłacana ½ wynagrodzenia, przewidziana dla zatrudnio-
nych w przerywanym systemie czasu pracy,

l   wprowadzona przez pracodawcę, nie dłuższa niż 60 minut, przerwa 
na spożycie posiłku.

Ponadto do czasu pracy nie zalicza się:
l   usprawiedliwionych nieobecności w pracy w celu pełnienia różnych 

funkcji społecznych i publicznych,
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l   czasu udziału w strajku lub akcji protestacyjnej,
l   czasu podróży służbowej, jeżeli przypadał poza normalnymi godzi-

nami pracy i pracownik nie wykonywał w tym czasie pracy,
l   czasu zwolnienia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych,
l   czasu pełnienia dyżuru, jeżeli w jego trakcie nie była wykonywana praca.

Podstawa prawna: art. 775, art. 128, art. 134, art. 141, art. 187, art. 202, art. 2373 

Kodeksu pracy [1]; § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 

w monitory ekranowe [18].

2. Inne ważne definicje i zagadnienia
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 go-

dzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Normy czasu pracy to maksymalna liczba godzin w ciągu doby i tygo-

Pracodawca może zobowiązać pracownika do odbycia dyżuru, czy-
li pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do 
wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pra-
cy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Czasu dy-
żuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik 
nie wykonywał pracy. Czas ten nie może naruszać prawa pracowni-
ka do 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego od-
poczynku tygodniowego.
Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracow-
nikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadają-
cym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu 
wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszerego-
wania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki 
składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu 
warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.
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dnia, jaką pracownik powinien wypracować. Kodeks pracy wyróżnia dwie 
normy czasu pracy:

l   normę dobową – wynoszącą 8 godzin,
l   normę tygodniową – wynoszącą przeciętnie 40 godzin.
Norma tygodniowa w przeciwieństwie do stałej normy dobowej jest 

wartością przeciętną, ściśle powiązaną z pięciodniowym, również przecięt-
nym tygodniem pracy. Oznacza to, że istnieje możliwość planowania pra-
cy w jednym tygodniu przez więcej niż 5 dni pod warunkiem, że w innym 
tygodniu dni pracy będzie odpowiednio mniej, tak, aby w okresie rozli-
czeniowym w tygodniu było średnio 5 dni pracy i 40 godzin.

Doba pracownicza – to kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, 
w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go roz-
kładem czasu pracy, występujące w sposób powtarzalny, służące dla ce-
lów rozliczenia czasu pracy. Pojęcie doby pracowniczej nie pokrywa się 
z definicją doby astronomicznej. Jeżeli pracownik rozpoczyna pracę o go-
dzinie 7.00 w poniedziałek, to jego doba trwała będzie do godziny 7.00 
dnia następnego, tj. do wtorku i wszystkie godziny wypracowane w tym 
okresie zaliczone będą do jednej doby pracowniczej.

Tydzień pracy – to 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od 
pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Jeśli okres rozliczeniowy będzie 
rozpoczynał się np. w środę 1 stycznia 2020 r., to każdy tydzień w przyję-
tym okresie rozliczeniowym będzie obejmował dni od środy do wtorku.

Odpoczynek – to nieprzerwany czas w obrębie doby i tygodnia, wolny 
od wykonywania pracy, przeznaczony na odpoczynek. Odpoczynek do-
bowy to kolejne, co najmniej 11 godzin czasu wolnego od pracy, od mo-
mentu jej zakończenia, występujące w każdej kolejnej dobie. W każdym 
tygodniu pracy pracownikowi przysługuje co najmniej 35 godzin nieprze-
rwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwa-
nego odpoczynku dobowego. W przypadku pracowników młodocianych 
przerwa w pracy obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie 
nie mniej niż 14 godzin.

Okres rozliczeniowy – to przyjęty przez pracodawcę lub wynikający z Ko-
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deksu pracy czas – w granicach od 4 tygodni do 12 miesięcy – w którym nor-
my tygodniowe czasu pracy winny podlegać bilansowaniu. Jest to pewien 
przedział czasowy, określony w tygodniach bądź miesiącach, na który jest 
planowana praca dla każdego pracownika i po upływie którego następuje 
jej rozliczenie. Długość okresu rozliczeniowego zależna jest od przyjętego 
przez pracodawcę systemu czasu pracy. W podstawowym systemie okres 
rozliczeniowy, w ramach którego pracodawca dokonuje rozliczenia prze-
ciętnej tygodniowej normy czasu pracy, nie może przekraczać 4 miesięcy. 

Okresy rozliczeniowe pracodawca określa:
l   w układzie zbiorowym pracy,
l   w regulaminie pracy,
l   w obwieszczeniu, jeżeli nie jest objęty ani układem zbiorowym pra-

cy, ani nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy (zatrud-
nia mniej niż 20 pracowników).

W różnych systemach czasu pracy długość okresu rozliczeniowego wynosi:
l   w ruchu ciągłym – nie więcej niż 4 tygodnie,
l   w systemie skróconego tygodnia pracy – nie więcej niż 1 miesiąc,
l   w równoważnym systemie czasu pracy – od 1 do 4 miesięcy,
l   przy pracach, które mogą być wykonywane w granicach od 16 do 24 

godzin na dobę – maksymalnie 1 miesiąc.

Po spełnieniu określonych warunków, jeżeli jest to uzasadnione przy-
czynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, 
przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników, istnieje możliwość wydłużenia okresu rozlicze-
niowego, nawet do 12 miesięcy. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 
12 miesięcy może nastąpić:

l   w układzie zbiorowym pracy,
l   w porozumieniu z zakładową organizacją związkową,
l   w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wy-
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łonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u praco-
dawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Wymiar czasu pracy – maksymalna liczba godzin, jaką pracownik może 

przepracować w okresie rozliczeniowym. Zdecydowana większość pra-
cowników wykonuje pracę zgodnie z normami czasu pracy wynikający-
mi z Kodeksu pracy. Tylko nieliczni mają te normy określone w przepisach 
odrębnych, np. pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem nie-
pełnosprawności albo pracownicy służby zdrowia. Na podstawie obowią-
zujących norm ustala się pracownikowi wymiar czasu pracy przypadający 
do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Prawidłowo usta-
lony wymiar służy planowaniu czasu pracy pracowników, niezależnie od 
systemu czasu pracy, w jakim są oni zatrudnieni.

Wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się 
mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okre-
sie rozliczeniowym, następnie należy dodać do otrzymanej liczby godzin 
iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, 
przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), obniża-
jąc wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie 
rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

przykład  1 – miesięcznego okresu rozliczeniowego

Wymiar czasu pracy w kwietniu 2020 r. wyniesie: (40 godz. x 4 tyg.) + 
(8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 święto) = 168 godzin. W tym miesiącu wy-
miar czasu pracy obniża 1 dzień świąteczny, tj. poniedziałek 13 kwietnia 
(drugi dzień Wielkanocy).

Pracodawca ma obowiązek przekazać kopię porozumienia w spra-
wie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zawarcia porozumienia.
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przykład  3 – miesięcznego okresu rozliczeniowego

Wymiar czasu pracy w okresie styczeń – marzec 2020 r. wyniesie:  
(40 godz. x 13 tyg.) - (8 godz. x 2 święta) = 504. W tym okresie wymiar cza-
su pracy obniżają 2 dni świąteczne, tj.: środa 1 stycznia (Nowy Rok), po-
niedziałek 6 stycznia (Trzech Króli).

Podstawa prawna: art. 1041 § 1 pkt 2, art. 128, art. 129,  art. 130, art. 133, art. 135,  
art. 136, art. 137, art. 139, art. 140, art. 143, art. 145, art. 150, art. 1515  

Kodeksu pracy [1]; ustawa o dniach wolnych od pracy [7].

3. Nieobecność w pracy a wymiar czasu pracy
Ustalony wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ule-

ga w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobec-
ności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa rozporzą-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawie-
dliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień 
od pracy [6] jak również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii [20]. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy 
to m.in.: nieobecność z powodu choroby, opieka nad dzieckiem z powo-
du zamknięcia żłobka lub przedszkola, wezwanie organu administracji 

W przypadku, gdy pracownik objęty jest innymi normami czasu pra-
cy, to w miejsce norm podstawowych z Kodeksu pracy stosuje się 
normy odrębne dla danej grupy pracowników. Takie skrócone normy 
czasu pracy obowiązują np. pracowników o umiarkowanym i znacz-
nym stopniu niepełnosprawności oraz niektórych pracowników me-
dycznych. Wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego usta-
la się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.
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rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo 
organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia od-
bywanie obowiązkowej kwarantanny. Usprawiedliwioną nieobecnością 
w pracy jest również urlop wypoczynkowy.

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może 
przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Jest to maksymalna, przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, obejmu-
jąca zarówno pracę w ramach obowiązujących norm, jak i pracę w godzi-
nach nadliczbowych.

Podstawa prawna: art. 130 Kodeksu pracy [1]; ustawa o zapobieganiu  
oraz zwalczaniu zagrożeń i chorób zakaźnych u ludzi [19], rozporządzenie  

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,  
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [20].

4. Systemy czasu pracy
System czasu pracy – głównymi elementami systemu czasu pra-

cy są: wymiar czasu pracy, liczba i określenie dni pracy oraz możliwość 
stosowania przerwy niewliczanej do czasu pracy. System czasu pracy, 
w którym pracownik jest zatrudniony, będzie odpowiadał na pytanie, 
ile godzin może on pracować. Będzie to wynikało z treści umowy o pra-
cę, z regulaminu pracy lub z układu zbiorowego pracy obowiązujące-
go u pracodawcy.

Praca może być wykonywana w następujących systemach czasu pracy:
l  podstawowym,
l  równoważnym,
l  w ruchu ciągłym,
l  przerywanym,
l  zadaniowym,
l  skróconego tygodnia pracy,
l  weekendowym.
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4.1. Podstawowy system czasu pracy

W tym systemie pracownik może pracować nie więcej niż 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pra-
cy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Cechą charakterystyczną tego systemu jest sztywna norma dobowa 
i norma tygodniowa określona wartością przeciętną, co pozwala na dłuż-
szą pracę niż 40 godzin w jednym tygodniu, pod warunkiem, że w innym 
tygodniu pracownik będzie pracował mniej niż 40 godzin. Praca może być 
wykonywana przeciętnie przez 5 dni w tygodniu, co oznacza, że w po-
szczególnych tygodniach można pracować przez więcej niż 5 dni w ty-
godniu, pod warunkiem, że w innym tygodniu dni pracy będzie mniej.

przykład

Przez 2 tygodnie pracownik pracował od poniedziałku do soboty (przez 
6 dni), co daje 48 godzin pracy w tygodniu, a w następnych 2 tygodniach 
pracował krócej, od wtorku do piątku (przez 4 dni), a więc tylko przez 32 
godziny tygodniowo. W tym przypadku została zachowana zarówno prze-
ciętna tygodniowa liczba dni pracy (5 dni), jak i przeciętna liczba godzin 
pracy (40 godzin w miesiącu).

Praca powyżej obowiązujących norm (dobowej i przeciętnej tygo-
dniowej) stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

4.2. System równoważnego czasu pracy
System równoważnego czasu pracy występuje w Kodeksie pracy 
w wersji typowej, a także w dwóch wersjach szczególnych. Porównując 

systemy równoważnego czasu pracy z pozostałymi systemami czasu pra-
cy przewidzianymi w Kodeksie pracy, należy zauważyć, że cechą wspólną 
wszystkich systemów równoważnego czasu pracy jest:

l   dopuszczalność stosowania danego systemu równoważnego cza-
su pracy, jeżeli wystąpią wskazane w Kodeksie pracy przesłanki 
jego stosowania,
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l   możliwość organizowania pracownikowi pracy w wydłużonym dobo-
wym wymiarze czasu pracy, a więc powyżej 8 godzin na dobę, przy 
czym praca w wydłużonym dobowym wymiarze czasu pracy nie jest 
pracą w godzinach nadliczbowych,

l   stosowanie, co do zasady, krótkiego, jednomiesięcznego okresu roz-
liczeniowego czasu pracy,

l   równoważenie przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy 
w niektóre dni okresu rozliczeniowego krótszym dobowym wymia-
rem czasu pracy w inne dni lub wyznaczanie pracownikom dni wol-
nych od pracy równoważących czas pracy,

Typowy równoważny system czasu pracy
W typowym równoważnym systemie czasu pracy dopuszczalne 
jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jed-
nak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczają-
cym jednego miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pra-
cy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy 
w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
System ten może być stosowany, jeżeli jest to uzasadnione rodza-
jem pracy lub jej organizacją. W systemie równoważnym w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może 
być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy, a przy pra-
cach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycz-
nych – nie więcej niż do 4 miesięcy. Planując pracę w tym syste-
mie można korzystać z dopuszczalnego prawem maksymalnego 
wydłużenia pracy w dobie pracowniczej (12 godzin), czy też wy-
dłużyć pracę do 9, 10 lub 11 godzin. Możliwe jest także takie or-
ganizowanie pracy, które zakłada, że w różnych dniach wydłużo-
ny dobowy wymiar czasu pracy dla danego pracownika będzie 
inny, np. w niektórych dniach będzie to praca w wymiarze 12 go-
dzin, a w innych w wymiarze 10 godzin.
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l   bezwzględny zakaz łączenia systemów równoważnego czasu pra-
cy z systemem przerywanego czasu pracy.

W przypadku pracowników pracujących w równoważnym syste-
mie czasu pracy ich dobowa norma czasu pracy wynosi nadal 8 go-
dzin z tym, że można ją w harmonogramie wydłużyć. Tygodniowy czas 
pracy pozostaje bez zmian i wynosi 40 godzin w przeciętnie 5-dnio-
wym tygodniu pracy.

Praca w systemie równoważnego czasu pracy przy dozorze urzą-
dzeń lub pracach związanych z częściowym pozostawaniem w goto-
wości do pracy

Praca polegająca na dozorze urządzeń lub związana z częściowym 
pozostawaniem w gotowości do pracy zakłada wykonywanie przez pra-
cownika pracy w wymiarze do 16 godzin na dobę w okresie rozliczenio-
wym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Praca przy dozorze urzą-
dzeń polega na obserwowaniu funkcjonowania urządzeń technicznych, 
czyli na dozorze aparatury sterującej i zabezpieczającej prawidłową pra-
cę tych urządzeń.

Praca polegająca na częściowym pozostawaniu w gotowości do 
pracy oznacza pracę, której stałym elementem jest oczekiwanie na 
świadczenie pracy w pełnej gotowości jej wykonania. Jest to np. pra-
ca polegająca na załadunku i rozładunku towarów, której istotną ce-
chą jest oczekiwanie na transport lub na towar. Ten system czasu pra-
cy jest także wykorzystywany do organizacji pracy ekip ratunkowych 
lub remontowo-naprawczych.

Zatrudnienie pracownika w systemie czasu pracy polegającym na czę-
ściowym pozostawaniu w gotowości do pracy należy odróżnić od oczeki-
wania na pracę w przypadku przestoju. Przestój nie jest bowiem elemen-
tem systemu czasu pracy. Przestój jest zdarzeniem nieplanowanym i może 
występować incydentalnie przy realizowaniu przez pracownika obowiąz-
ków wynikających ze stosunku pracy.

Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z czę-
ściowym pozostawaniem w gotowości do pracy może być stosowany 
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system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne prze-
dłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin. Możliwość prze-
dłużenia pracy do 16 godzin na dobę nie oznacza, że praca musi być tak 
planowana. Zgodnie z przepisami jest to możliwe, ale nie obowiązkowe. 
Może zdarzyć się tak, że przez większość czasu pracownik będzie praco-
wał np. po 9 czy 10 godzin, a konieczność przedłużenia pracy do 16 go-
dzin wystąpi jedynie kilka razy w miesiącu.

W tym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy nie może być jednak 
dłuższy niż 1 miesiąc. Po każdym okresie wykonywania pracy w prze-
dłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, pracodawca jest zobowią-
zany udzielić pracownikowi odpoczynku przez czas odpowiadający co 
najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczyn-
ku tygodniowego.

Uwaga!
Kodeks pracy zasadniczo nie wprowadza ograniczeń w stosowa-
niu systemu równoważnego czasu pracy, są jednak grupy pracow-
ników, których dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 
8 godzin. Dotyczy to:
l   pracownic w ciąży,
l    pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez 

nie 4 lat, chyba że wyrażą zgodę na pracę powyżej 8 godzin,
l   pracujących w warunkach szkodliwych (przekroczenie stężeń 

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia).
Jeżeli pracodawca zatrudnia takich pracowników w systemie rów-
noważnym, nie musi zmieniać im obowiązującego systemu czasu 
pracy. Ważne jest, żeby w okresie objętym ochroną nie planował 
im pracy powyżej 8 godzin. Jeżeli zaplanuje ją powyżej 8 godzin, 
to pracownik będzie mógł po 8 godzinie zaprzestać jej wykony-
wania, a za czas niedopracowany do wymiaru pracodawca bę-
dzie musiał zapłacić wynagrodzenie.



83

Praca w systemie równoważnego czasu pracy przy pilnowaniu mie-
nia lub ochronie osób

Pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, 
pracownicy zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratow-
niczych mogą być objęci systemem równoważnego czasu pracy, w któ-
rym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy 
do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesią-
ca (z możliwością jego przedłużenia do 3, a nawet 4 miesięcy). W takim 
przypadku pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku 
po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wy-
miarze czasu pracy.

4.3. System pracy w ruchu ciągłym
System ten dopuszcza przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przecięt-

nie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, 
a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar 
czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę pra-
cy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużo-
nym wymiarze czasu pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wyna-
grodzenia w wysokości 100%. W tym systemie możliwe jest planowanie 
pracy powyżej normy wskazanej w art. 129 kp [1], a zaplanowane godzi-
ny nie są godzinami nadliczbowymi.

Stosuje się go przy pracach, które ze względu na technologię produk-
cji lub konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności nie mogą 
być wstrzymane.

4.4. System przerywanego czasu pracy
System przerywanego czasu pracy to system, w którym rozkład cza-

su pracy z góry przewiduje nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu 
doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy tej nie wlicza się do czasu 
pracy, jednak pracownikowi przysługuje za nią wynagrodzenie w wyso-
kości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.
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Przerywany czas pracy może być stosowany, jeżeli jest to uzasadnione 
rodzajem pracy lub jej organizacją. System ten nie może być łączony z pra-
cą w systemie równoważnym, pracą w ruchu ciągłym, skróconym tygo-
dniem pracy oraz pracą weekendową. System przerywanego czasu pra-
cy można wprowadzić:

l w układzie zbiorowym pracy lub
l w porozumieniu z zakładową organizacją związkową,
l  a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związ-

kowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonio-
nymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy,

l  u pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność 
w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa orga-
nizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być sto-
sowany na podstawie umowy o pracę.

W systemie przerywanego czasu pracy pracuje kierowca autobu-
su szkolnego, który jest zobowiązany przywieźć rano dzieci do szko-
ły, a po południu odebrać je ze szkoły i porozwozić do domów. W cza-
sie, gdy dzieci uczą się w szkole, kierowca ma zaplanowaną 5-godzinną 
przerwę w pracy.

4.5. System zadaniowego czasu pracy
W systemie zadaniowego czasu pracy wymiar czasu pracy ustalany 

jest wymiarem zadań, jakie pracownik obowiązany jest wykonać. Praco-
dawca powinien ustalić wielkość zadań tak, aby ich wykonanie było moż-
liwe przez czas nie dłuższy niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Ustalenie czasu niezbędnego 
do wykonania powierzonych zadań powinno nastąpić po porozumieniu 
z pracownikiem.

Zadaniowy czas pracy może być stosowany tylko w wąskim zakresie, 
a mianowicie wówczas, gdy rodzaj pracy i jej organizacja uniemożliwiają 
lub znacznie utrudniają kontrolę pracodawcy nad pracownikiem w czasie 



85

wykonywania pracy. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. w przypadku 
pracownika, który nie podlega kontroli pracodawcy w zakresie czasu pracy.

Zdaniem Sądu Najwyższego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 181/99, 

OSNP 2000/22/810) stanowi, że samo określenie przez strony czasu pracy 
jako zadaniowego nie jest podstawą do stosowania omawianego przepi-
su, jeżeli nie jest to uzasadnione rodzajem pracy i jej organizacją. Zgod-
nie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2006 r. (sygn. akt II PK 
165/05), w razie stosowania systemu zadaniowego czasu pracy pracodaw-
ca powinien wykazać, że powierzał pracownikowi zadania możliwe do wy-
konania w czasie pracy wynikającym z norm określonych w art. 129 kp.

Zadaniowy system czasu pracy nie może być stosowany w celu ukry-
wania częstego przekraczania norm czasu pracy przez pracownika, bo jak 
wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1977 r. (sygn. akt 
I PRN 86/77, niepublikowany), zakres obowiązków pracownika zatrudnio-
nego na stanowisku kierowniczym powinien być tak ukształtowany, by 
w prawidłowym założeniu mógł on je wykonać w ustawowym czasie pracy.

W zadaniowym systemie czasu pracy to pracownik sam decyduje o tym, 
w których dniach i w jakim wymiarze świadczy pracę. W stosunku do pra-
cowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy nie prowadzi się 
ewidencji godzin pracy.

przykład 

Pracownik został zobowiązany do wykonania dziennie 10 wizyt u kon-
trahentów pracodawcy. Prezentacja produktu zajmuje mu jednak około 
1 godziny, a więc zawsze będzie dochodzić do przekraczania ustawowej 
normy 8 godzin pracy. Tak ustalony wymiar zadań będzie nieprawidłowy.

4.6. System skróconego tygodnia pracy
W systemie skróconego tygodnia pracy pracownik wykonuje pracę 

przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu do-
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bowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okre-
sie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Nie oznacza to jednak, że w tym systemie wolno pracować przez czte-
ry dni po 12 godzin w każdym tygodniu, bo wówczas zostanie naruszona 
przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy. Norma ta, mimo 
skróconego tygodnia pracy, musi być zachowana. Przykładowo, pracow-
nik może pracować przez 4 dni w tygodniu po 10 godzin.

Zastosowanie skróconego tygodnia pracy nie zależy wyłącznie od pra-
codawcy. Ten system wprowadza się tylko na wniosek pracownika i w umo-
wie o pracę. Nie wolno go ustanowić w układzie zbiorowym, regulaminie 
pracy czy w obwieszczeniu.

4.7. System pracy weekendowej

W weekendowym systemie pracy, pracownik świadczy pracę wyłącznie 
w piątki, soboty, niedziele i święta, przy jednoczesnym przedłużeniu do-
bowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okre-
sie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Zatrudnienie w sys-
temie pracy weekendowej następuje na pisemny wniosek pracownika. 
Pracodawca nie może narzucić pracy w tym systemie, ale nie ma również 
obowiązku akceptacji wniosku pracownika.

Uwaga!
Ze względu na wydłużony wymiar czasu pracy nie każdy pracow-
nik może skorzystać ze skróconego tygodnia pracy. Ten przywi-
lej nie dotyczy m.in.:
l  młodocianych,
l  pracownic w ciąży,
l  pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 lat, bez ich zgody,
l  pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 

występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 
lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
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Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe cza-

su pracy ustala się:
l  w układzie zbiorowym pracy lub
l  w regulaminie pracy albo
l  w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbioro-

wym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Wyjątki:
n  zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy oraz systemu pra-

cy weekendowej, następuje na podstawie umowy o pracę,
n  rozkłady czasu pracy i przedłużone okresy rozliczeniowe ustalane na 

mocy porozumienia z organizacjami związkowymi lub przedstawi-
cielami pracowników,

n  pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, 
a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie 
wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu 
pracy oraz okresów rozliczeniowych z tym związanych, może stoso-
wać przedłużone okresy rozliczeniowe do 3 lub 4 miesięcy w równo-
ważnym systemie czasu pracy po uprzednim zawiadomieniu właści-
wego inspektora pracy.

Podstawa prawna: art. 1041 § 1 pkt 2, art. 129, art. 135, art. 136, art. 137, art. 138, 
 art. 139, art. 140, art. 1421, art. 143, art. 145, art. 148, art. 178, art. 202  

Kodeksu pracy [1].

5. Rozkład czasu pracy
Rozkład czasu pracy – to sposób rozdysponowania czasu pracy wyni-

kającego z danego systemu czasu pracy. Wyznacza rozłożenie czasu pra-
cy w poszczególnych dobach, wskazuje godziny rozpoczynania i kończe-
nia pracy.

Rozkład czasu pracy danego pracownika (tzw. harmonogram, grafik, 
wskazujący, w których dniach i w jakim wymiarze pracownik ma świad-
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czyć pracę) może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicz-
nej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co naj-
mniej 1 miesiąc.

Uwaga!  Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy, co 
najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który zo-
stał sporządzony ten rozkład.

Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania 
pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dnia-
mi pracy:

1. Godzinę rozpoczęcia pracy ustala pracodawca (np. zgodnie z rozkła-
dem pracownik świadczy pracę w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a w po-
zostałe dni tygodnia od 8.00 do 16.00),

2. Godzinę rozpoczęcia pracy ustala osobiście pracownik, mając do wy-
boru przedział czasu, w którym powinien stawić się w pracy (np. zgodnie 
z rozkładem pracownik zaczyna pracę między 7.00 a 7.45 i kończy ją mię-
dzy 15.00 a 15.45). 

Wykonywanie pracy zgodnie z takimi rozkładami nie może naruszać 
prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramu, jeżeli:
l  rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszcze-

nia albo umowy o pracę,
l  w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykona-

nia powierzonych zadań (system zadaniowego czasu pracy); w takim 
przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,

l  na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady czasu pra-
cy, o których mowa w art. 1401 kp (ruchomy czas pracy),

l  na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład cza-
su pracy.

Podstawa prawna: art. 1041 § 1 pkt 2, art. 129 Kodeksu pracy [1].
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6. Praca w porze nocnej
Pora nocna obejmuje umowne 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. 

Dokładne określenie godzin pory nocnej może nastąpić w układzie zbioro-
wym pracy lub regulaminie pracy, a pracodawcy, którzy nie są objęci ukła-
dem zbiorowym pracy i nie mają obowiązku ustalenia regulaminu pracy, 
informację o porze nocnej przekazują pracownikom na piśmie w ciągu  
7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Pracownik, który pracuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny w po-
rze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozlicze-
niowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. Czas pracy 
takiego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wy-
konuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysił-
kiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz tych prac określa pracodawca 
w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pra-
cowników, po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Podstawa prawna: art. 1517, art. 178, art. 202 Kodeksu pracy [1]; art. 15 i art. 16  
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  

osób niepełnosprawnych [21].

Uwaga!
W porze nocnej nie mogą świadczyć pracy:
l  kobiety w ciąży,
l  pracownicy opiekujący się dzieckiem do 4 lat, bez ich zgody,
l  pracownicy młodociani,
l  pracownicy niepełnosprawni, z wyjątkiem osób zatrudnio-

nych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej,  
lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników 
lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, 
wyrazi zgodę na pracę w porze nocnej.
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7. Praca w niedziele i święta
Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Dni świąteczne określa 

ustawa o dniach wolnych od pracy [7] i są nimi:
l  1 stycznia – Nowy Rok,
l  6 stycznia – Święto Trzech Króli,
l  pierwszy dzień Wielkanocy,
l  drugi dzień Wielkanocy,
l  1 maja – Święto Państwowe,
l  3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
l  pierwszy dzień Zielonych Świątek,
l  dzień Bożego Ciała,
l  15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
l  1 listopada – Wszystkich Świętych,
l  11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
l  25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
l  26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Niedziela i święto zaczynają się w tych dniach o godzinie 6.00 rano 
i trwają do godziny 6.00 następnego dnia. Pracodawca w układzie zbio-
rowym pracy lub w regulaminie pracy bądź w obwieszczeniu może usta-
lić inną godzinę rozpoczęcia niedzieli lub święta, nie może jednak przy-
jąć – jako początku doby, określającej dzień ustawowo wolny od pracy 
– godziny, która przypada w innym dniu tygodnia niż niedziela lub świę-
to wynikające z rozkładu kalendarza. Każde święto występujące w okre-
sie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wy-
miar czasu pracy o 8 godzin.

przykład 

Wymiar czasu pracy w maju 2020 r. dla pracownika zatrudnionego 
na pełny etat.

Maj ma 4 pełne tygodnie (1-7, 8-14, 15-21,22-28) i 1 dzień wystający poza 
pełne tygodnie od poniedziałku do piątku (29). Są też trzy święta (Święto 



91

Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, Zielone Świątki), lecz tylko jedno w dniu 
innym niż niedziela (1 maja w piątek).

Policzmy zatem:
4 pełne tygodnie x 40 godzin = 160 godzin,
160 godzin + 1 dzień wystający poza pełny tydzień x 8 godzin = 168 godzin,
168 godzin – 8 godzin z tytułu 1 święta = 160 godzin.
Tyle godzin pracownik powinien przepracować w maju 2020 r.

Przepisy zezwalają na pracę w niedzielę i święta:
– z uwagi na system organizacji pracy
l  w ruchu ciągłym,
l  przy pracy zmianowej,
l  w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, 

w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedzie-
le i święta,

– z uwagi na rodzaj pracy:
l  w transporcie i w komunikacji,
l  przy niezbędnych remontach,
l  w zakładowych strażach pożarnych i w służbach ratowniczych,
l  przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
l  w rolnictwie i hodowli,
l  przy pracach polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązujący-
mi odbiorcę usługi, dni te są u niego dniami pracy oraz pracach za-
pewniających możliwość świadczenia tych usług,

– z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy:
l  w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochro-

ny życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii,
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– w razie konieczności ze względu na ich użyteczność społeczną i co-
dzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

l  zakładach świadczących usługi dla ludności,
l  gastronomii,
l  zakładach hotelarskich,
l  jednostkach gospodarki komunalnej,
l  zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia prze-

znaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych 
lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

l  jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach 
organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za-
pewniających całodobową opiekę,

l  zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, tu-
rystyki i wypoczynku.

W sposób odrębny została uregulowana kwestia wykonywania pracy 
w placówkach handlowych. Ograniczenia w wykonywaniu pracy w pla-
cówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w so-
botę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy określają 
przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta oraz w niektóre inne dni [23].

Za pracę w niedzielę należy udzielić dnia wolnego w okresie 6 dni 
kalendarzowych przed tą niedzielą lub po niej. Jeżeli jest to niemoż-
liwe, to należy go udzielić do końca okresu rozliczeniowego, a gdy 
i to jest niemożliwe, to należy zapłacić pracownikowi wynagrodzenie 
z dodatkiem w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę.
Za pracę w święto należy udzielić pracownikowi dnia wolnego do 
końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli jest to niemożliwe, to pracow-
nikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% 
za każdą godzinę pracy w święto.
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Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym powy-
żej dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracowniko-
wi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, 
a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym ter-
minie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100%, za każdą godzi-
nę pracy w niedzielę. Podobnie, jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie 
do końca okresu rozliczeniowego dnia wolnego od pracy w zamian za 
pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 100%, za każdą godzinę pracy w święto.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy do-
tyczące pracy w niedzielę. Nieudzielenie dnia wolnego od pracy w za-
mian za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto może spowodo-
wać wystąpienie pracy w godzinach nadliczbowych. Udzielenie dnia 
wolnego jest niezależne od liczby godzin przepracowanych w niedzie-
lę lub święto.

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać, co najmniej raz na 
4 tygodnie, z niedzieli wolnej od pracy, co w praktyce oznacza, że:

l   pracodawca zatrudniający pracownika w niedziele musi udzielić mu 
co najmniej jednej wolnej niedzieli w ciągu każdych czterech nastę-
pujących po sobie tygodni,

l   pracownik nie może pracować więcej niż kolejne trzy niedziele,
l   nie można okresu rozliczeniowego podzielić na czterotygodniowe 

okresy i w każdym z tych okresów udzielać jednej niedzieli wolnej od 
pracy bez uwzględnienia prawa pracownika, aby liczba kolejno prze-
pracowanych niedziel nie była większa niż trzy,

l   termin wolnej niedzieli pracodawca powinien ustalać w rozkładzie 
czasu pracy.

Uwaga!  Zasada wolnej niedzieli raz na 4 tygodnie nie dotyczy pra-
cownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy.
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przykład 

Zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik w 2020 r. będzie pracował 
w niedziele poczynając od 5 stycznia, a wolne będzie miał środy. W takim 
rozkładzie czasu pracy pracownik musi mieć wolną niedzielę 26 stycznia, 
a kolejną najpóźniej 23 lutego itd.

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu 
pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia 
się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wol-
nych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypada-
jących w tym okresie.

Podstawa prawna: art. 1519, art. 1519b, art. 15110, art. 15111, art. 15112  
Kodeksu pracy [1]; ustawa o ograniczeniu handlu  w niedziele i święta  

oraz w niektóre inne dni [23].

8. Ruchomy czas pracy
Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczęcia 

pracy w dniach, które zgodnie z rozkładem są dla pracownika dniami pra-
cy. Może on przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decydu-
je o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem 
jest dla niego dniem pracy.

Ruchomy czas pracy wprowadza się:
l  w porozumieniu ze związkami zawodowymi,
l  w porozumieniu z przedstawicielami pracowników,
l  na wniosek pracownika.

Zapis taki mógłby wyglądać następująco: pracownicy wykonują-
cy pracę w podstawowym systemie czasu pracy (8 godzin na dobę) 
mogą rozpoczynać ją między godzinami 6.00 a 8.00 i kończyć po prze-
pracowaniu wymaganych 8 godzin, odpowiednio między godzinami 
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14.00 a 16.00. W takiej sytuacji o godzinie rozpoczęcia pracy w konkret-
nym dniu decydowałby sam pracownik, który kończyłby ją po prze-
pracowaniu 8 godzin.

Podstawa prawna: art. 1401, art. 150 Kodeksu pracy [1]. 

9. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wymiar czasu pracy potocznie oznacza etat. Powinien wynikać z tre-
ści umowy o pracę i należy do jej istotnych warunków. Jeżeli nie został 
w niej określony, istnieje domniemanie, że pracownik jest zobowią-
zany do świadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Strony 
mogą jednak ustalić, że praca będzie wykonywana w niepełnym wy-
miarze czasu pracy, np. ¾ lub ½ etatu. Na potrzeby rozliczenia czasu 
pracy pojęcie to nabiera nieco innego znaczenia i tak, dokonując wyli-
czenia wymiaru czasu pracy pracownika w przyjętym okresie rozlicze-
niowym, należy uwzględniać nie tylko normy czasu pracy, lecz także 
wymiar zatrudnienia.

Przykład 1-miesiecznego okresu rozliczeniowego dla pracownika za-
trudnionego na ½ etatu:

Wymiar czasu pracy w marcu 2020 r. wyniesie: (40 godz. x 4 tyg.) + (8 
godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 święto) = 176 godz. w pełnym wymiarze za-
trudnienia, a na ½ etatu będzie wynosił: 176 godz. x ½ etatu = 88 godz.

Przykład 3-miesiecznego okresu rozliczeniowego dla pracownika 
zatrudnionego na ¾ etatu:

Wymiar czasu pracy w okresie styczeń – marzec 2020 r. wyniesie:  
(40 godz. x 13 tyg.) - (8 godz. x 2 święta) = 504 godz. w pełnym wymia-
rze zatrudnienia, a na ¾ będzie wynosił: 504 godz. x ¾ etatu = 378 godz.

Uwaga!
Podejmowanie pracy w tej samej dobie pracowniczej – w rozkła-
dach przewidujących różne godziny rozpoczęcia pracy oraz prze-
dział czasu, w którym możliwe jest jej rozpoczynanie – nie stano-
wi pracy w godzinach nadliczbowych.
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Sposób realizowania godzin pracy pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy zależał będzie od tego, w jakim systemie cza-
su pracy będzie on pracował. Zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu 
pracy może być objęty również systemami czasu pracy, które przewidu-
ją przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, np. systemem równo-
ważnym, skróconego tygodnia, weekendowym. Niezależnie od wymiaru 
czasu pracy, w jakim zatrudniony jest pracownik, wszystkich pracowni-
ków obowiązują jednakowe normy czasu pracy. Oznacza to, że np. w przy-
padku pracownika zatrudnionego na ¼ etatu, który świadczy pracę przez  
5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie, pracą w godzinach nadliczbo-
wych byłaby dopiero praca powyżej 8 godzin dziennie lub powyżej prze-
ciętnie 40 godzin w tygodniu.

Aby zrekompensować pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wy-
miarze czasu pracy pracę świadczoną ponad obowiązujący wymiar, ale 
mieszczącą się w granicach norm czasu pracy, ustawodawca wprowa-
dził obowiązek ustalenia w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin 
ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie 
uprawnia pracownika, do dodatku do wynagrodzenia w wysokości do-
datku za godziny nadliczbowe. Mimo przyznania prawa do dodatku, pra-
ca ponad wymiar czasu pracy określony w umowie nie będzie stanowić 
pracy w godzinach nadliczbowych.

Podstawa prawna: art. 29 § 1 pkt 4, art. 151 § 5 Kodeksu pracy [1].

10. Praca w godzinach nadliczbowych
Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonana:
l  ponad dobową lub tygodniową normę czasu pracy, a także
l  praca wykonana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wy-

nikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

W podstawowym systemie czasu pracy pracą w godzinach nadliczbo-
wych będzie praca ponad 8 godzin na dobę oraz ponad 40 godzin prze-
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ciętnie w tygodniu, w danym okresie rozliczeniowym. W pozostałych sys-
temach czasu pracy pracą w godzinach nadliczbowych będzie:

l   praca ponad 8 godzin na dobę w dniach, w których zgodnie 
z harmonogramem pracownik miał pracować 8 lub mniej godzin,
l   praca ponad liczbę godzin, którą pracownik miał wypracować 
w tych dniach, w których miał pracować ponad 8 godzin,
l   praca ponad 40 godzin przeciętnie w tygodniu, w danym okre-

sie rozliczeniowym.

1. Praca w szóstym, a nawet siódmym dniu tygodnia, np. w sobotę 
i niedzielę, nie jest sama w sobie pracą w godzinach nadliczbowych, lecz 
może być taką, jeżeli przekroczona zostanie w tym dniu dobowa norma 
czasu pracy, a przecież, w przypadku równoważnego systemu czasu pra-
cy, norma ta może być wydłużona nawet do 12 godzin. Może jednak zda-
rzyć się tak, że godziny przepracowane w sobotę lub niedzielę spowodu-
ją przekroczenie przeciętnej 40-godzinnej normy czasu pracy i wówczas 
również powstaną nadgodziny.

2. Nadgodzinami dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy, np. na ½ etatu, są dopiero godziny przepracowane powyżej obowią-
zujących norm, tj. powyżej 8 godzin na dobę (w równoważnym systemie 
czasu pracy nawet powyżej 12 godzin) i przeciętnie 40 na tydzień.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna:
l  w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochro-

ny życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii,

l  ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy.
Pracy w godzinach nadliczbowych nie wolno planować.
Praca w godzinach nadliczbowych z uwagi na szczególne potrzeby 

pracodawcy jest limitowana i nie może przekroczyć 150 godzin w roku 
kalendarzowym dla poszczególnego pracownika, przy czym dopuszcza 
się zwiększenie tej liczby w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie 
pracy albo w umowie o pracę (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem 
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zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pra-
cy). Przepisy nie ograniczają natomiast liczby godzin nadliczbowych prze-
pracowanych w związku z koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej 
albo usunięcia awarii.

W rozkładach czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczyna-
nia pracy w poszczególnych dniach lub przewidujących przedział czasu, 
w którym pracownik samodzielnie decyduje o rozpoczęciu pracy, ponow-
ne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach 
nadliczbowych. Pracą w godzinach nadliczbowych nie jest czas odpraco-
wania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny 
wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia 
od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowe-
go i tygodniowego.

Uwaga!
W godzinach nadliczbowych nie wolno zatrudniać:
l   pracownicy w ciąży – jest to zakaz bezwzględny i nie może zostać 

uchylony nawet za zgodą kobiety w ciąży,
l   pracownika młodocianego,
l   pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 lat, którzy nie wy-

razili zgody na pracę w godzinach nadliczbowych,
l   pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 

występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 
lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia – zakaz dotyczy 
pracy w godzinach nadliczbowych z powodu szczególnych po-
trzeb pracodawcy,

l   pracowników niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób zatrudnionych 
przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby niepełnosprawnej le-
karz, przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub 
w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyra-
zi zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych.
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Kodeks pracy przewiduje trzy sposoby rekompensowania pracy 
w godzinach nadliczbowych:

l  wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 
100% wynagrodzenia,

l  udzielenie czasu wolnego bez wniosku pracownika w wymiarze 
o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych,
l  udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika w wymiarze odpo-

wiadającym liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych.
Podstawa prawna: art. 1401, art. 151, art. 1511 , art. 1512, art. 1513, art. 202, art. 178

Kodeksu pracy [1]; art. 15 i art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej... [21].

11. Ograniczenia przy planowaniu czasu pracy kobiet w ciąży
Kodeks pracy chroni zdrowie pracownic w ciąży. Jednym z elemen-

tów tej ochrony jest ograniczenie swobody pracodawcy w dyspono-
waniu ich czasem pracy. Organizowanie pracy należy do kompetencji 
pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy określają jednak granice, w jakich 
może on działać. Niektóre ograniczenia w zakresie organizacji warun-
ków pracy odnoszą się do wszystkich zatrudnionych kobiet, z uwagi 
na właściwości ich organizmu. Inne ograniczenia dotyczą tylko pra-
cownic w ciąży.

Nie utworzono szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy kobiet 
w ciąży, lecz wprowadzono zakazy i odstępstwa od ogólnych zasad obo-
wiązujących w tym zakresie. Ograniczenia te zawarte są zarówno w przepi-
sach regulujących czas pracy, jak i w przepisach o ochronie rodzicielstwa.

11.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży powyżej 8 godzin na dobę
Podstawową regulacją, mającą wpływ na zasady organizacji czasu pra-

cy kobiet w ciąży, jest ograniczenie ich czasu pracy do 8 godzin na dobę 
oraz bezwzględny zakaz pracy w porze nocnej i nadgodzinach. Kobiety 
w ciąży zasadniczo obowiązują takie same normy jak innych pracowni-
ków. Ograniczenia dotyczą systemów i rozkładów czasu pracy, w których 
dopuszczalne jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. W przy-
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padku kobiet w ciąży, wskazane ograniczenia mają charakter bezwzględ-
ny, tj. niezależny od woli pracownicy.

Podstawa prawna: art. 148, art.178 Kodeksu pracy [1].

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży:
l  w równoważnych systemach czasu pracy,
l  w ruchu ciągłym, w skróconym tygodniu pracy,
l  w systemie pracy weekendowej, tj. tam, gdzie stosowany jest dłuż-

szy wymiar dobowy czasu pracy, 
–  zobowiązany jest do skrócenia dnia pracy do 8 godzin. Pracow-

nica zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany.

11.2. Zakaz pracy w porze nocnej
Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej, np. na zmiany 

również w nocy, jest zobowiązany, na okres jej ciąży, zmienić rozkład cza-
su pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, 
a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe (np. z uwagi na organizację pra-
cy), przenieść ją do innej pracy. W razie braku innej pracy pracodawca bę-
dzie musiał zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy zmiana warunków pracy na dotychczasowym stano-
wisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do in-
nej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje jej doda-
tek wyrównawczy.

Podstawa prawna: art. 178, art. 1781, art. 179 Kodeksu pracy [1].

11.3. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych
Pracodawca musi także przestrzegać zakazu zatrudniania ciężarnych 

pracownic w godzinach nadliczbowych. Zakaz ten wiąże pracodawcę 
bezwzględnie, co oznacza, że przestrzeganie go nie zależy od jego woli 
i nie może być przedmiotem innych unormowań wewnątrzzakładowych, 
osłabiających kodeksowe gwarancje. Bezwzględny charakter tego zaka-
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zu oznacza także, iż zgoda pracownicy na pozostawanie w pracy dłużej 
nie będzie skuteczna, zaś odmowa wykonywania tego rodzaju pracy nie 
może oznaczać dla niej żadnych ujemnych skutków.

Naruszenie tego zakazu  będzie stanowić wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika. Pracodawca narazi się na odpowiedzialność wy-
kroczeniową, jeżeli zatrudni ciężarną pracownicę w nadgodzinach, nie-
zależnie od motywu swojego postępowania. Dla powstania odpowie-
dzialności nie jest bowiem istotne, czy przemawiały za tym szczególne 
potrzeby pracodawcy, czy też praca w godzinach nadliczbowych była 
w interesie pracownicy.

Uwaga!  Ustalając czas pracy ciężarnej pracownicy, pracodawca musi 
pamiętać o:

l   obowiązku zmiany rozkładu czasu pracy w sposób umożliwiający 
wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub 
niecelowe, przeniesieniu do innej pracy, której wykonywanie nie wy-
maga pracy w porze nocnej (względnie zwolnieniu na czas niezbęd-
ny z obowiązku świadczenia pracy),

l   zakazie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych i zatrudniania 
w porze nocnej,

l   przestrzeganiu ośmiogodzinnej normy dobowej wobec pracownicy 
zatrudnionej w systemie równoważnego czasu pracy, pracy w ruchu 
ciągłym, skróconego tygodnia pracy i pracy weekendowej.

Pracownicy w ciąży nie wolno ponadto bez jej zgody:
l   zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy jak również,
l   delegować poza stałe miejsce pracy.

Podstawa prawna: art. 178, art. 1781, art. 1782 Kodeksu pracy [1].

11.4. Zwolnienie na badania lekarskie
Oprócz ograniczeń w zakresie organizowania czasu pracy przyszłych 

matek, na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielania ciężarnej pracow-
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nicy zwolnień od pracy na badania lekarskie przeprowadzane w związ-
ku z ciążą. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy wówczas, gdy są to 
badania zalecone przez lekarza i nie mogą być przeprowadzone poza 
godzinami pracy. 

Za czas nieobecności w pracy pracownica zachowuje prawo 
do wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 178, art. 1781, art. 1782 Kodeksu pracy [1].

11.5. Ograniczony czas pracy przy komputerze
Dodatkowe ograniczenia wiążą się z zatrudnianiem ciężarnej pracow-

nicy przy obsłudze monitorów ekranowych, ale tylko wtedy, gdy ma ona 
kontakt z komputerem powyżej ośmiu godzin na dobę. W takim przy-
padku czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jed-
norazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 
co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Podstawa prawna: art. 176, art. 179 Kodeksu pracy [1].

12. Organizacja czasu pracy rodziców
Pracujący rodzice i opiekunowie, w okresie sprawowania opieki nad 

dzieckiem do 4 lat, podlegają szczególnej ochronie w zakresie czasu pra-
cy. Rodzice starszych dzieci, nawet wychowujący je samotnie, nie mają 
odmiennych regulacji w tym zakresie.

Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 
4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać:

l  w godzinach nadliczbowych,
l  w porze nocnej,
l  w systemie przerywanego czasu pracy jak również  delegować poza 

stałe miejsce pracy.
Czas pracy pracowników zatrudnionych przy pracy w ruchu ciągłym 

oraz w systemach: równoważnego czasu pracy, skróconego tygodnia 
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pracy i weekendowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
Podstawa prawna: art. 148, art. 178 Kodeksu pracy [1].

12.1. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
Zasady regulujące czas pracy w okresie sprawowania opieki nad dziec-

kiem dotyczą również zatrudnienia w niepełnym wymiarze, także w okre-
sie łączenia tego zatrudnienia z urlopem rodzicielskim i wychowawczym. 
Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia daje możliwość wypracowywania 
mniejszej liczby godzin, w sposób pozwalający na dogodne łączenie 
pracy zawodowej z rodzicielstwem. 

Przy zachowaniu ograniczenia pracy do 8 godzin na dobę istnieje moż-
liwość skorzystania np. z sytemu weekendowego lub skróconego tygo-
dnia pracy, gdyż ograniczenie zatrudnienia np. do ½ etatu spowoduje, że 
będzie możliwe zrealizowanie wszystkich godzin, w tym przypadku 20 
przeciętnie na tydzień, bez potrzeby przedłużenia dobowego wymiaru 
czasu pracy do 12 godzin.

przykład 1

Pracownica na urlopie rodzicielskim ograniczyła swój wymiar za-
trudnienia do ½ etatu, a jednocześnie złożyła wniosek o zatrudnienie 
w weekendowym systemie czasu pracy. Pracodawca, przychylając się 
do wniosku pracownicy, ustalił jej rozkład czasu pracy, wskazując na-
stępujące dni i godziny pracy: w piątki i soboty – 8 godzin, w niedzielę 
– 4 godziny pracy.

przykład 2

Pracownica, w okresie uprawniającym ją do urlopu wychowawcze-
go, obniżyła swój wymiar zatrudnienia do ½ etatu. Ponieważ chcia-
ła podzielić się opieką nad dzieckiem z mężem pracującym co drugi 
dzień, złożyła wniosek o skrócenie jej tygodnia pracy do 3 dni. Praco-
dawca, przychylając się do wniosku pracownicy, zdecydował, że będzie 
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pracowała dwa dni po 7 godzin, a jeden dzień 6 godzin. Harmonogra-
my jej pracy, wskazujące dni pracy w tygodniu, sporządzane będą na 
okres 1 miesiąca.

Takie skrócenie wymiaru czasu pracy może być realizowane również 
w podstawowym systemie czasu pracy, lecz nie musi polegać na skróce-
niu wymiaru czasu pracy każdego dnia, a np. na pracy po 8 godzin w wy-
branych dniach tygodnia.

przykład 3

Pracownica zatrudniona w podstawowym systemie czasu pracy, korzy-
stająca z możliwości obniżenia swojego wymiaru zatrudnienia do ½ etatu 
w okresie uprawniającym ją do urlopu wychowawczego, za zgodą praco-
dawcy mogła realizować swój wymiar czasu pracy w dwóch wariantach: 
codziennie po 4 godziny, lub co drugi dzień po 8 godzin. Praca na jej sta-
nowisku mogła być wykonywana od poniedziałku do piątku.

Istnieje możliwość ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy na 
wniosek pracownika. W tym systemie pracy, to strony ustalają, w jakich 
godzinach i dniach pracownik będzie świadczył pracę. Rozkład ten może 
różnić się od rozkładu innych pracowników zatrudnionych na takich sa-
mych stanowiskach, których rozkład określony jest np. w regulaminie pracy.

Podstawa prawna: art. 142, art. 148, art. 151 § 5 Kodeksu pracy [1].

12.2. Ograniczenie korzystania z uprawnień pracujących rodziców
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z upraw-

nień ograniczających czas pracy może korzystać tylko jedno z nich. Aby 
móc skorzystać z uprawnień, nie wystarczy dostarczenie jedynie aktu uro-
dzenia dziecka. Wymagane jest także przekazanie pracodawcy oświad-
czenia, co do okoliczności związanych z zatrudnieniem drugiego rodzica 
i chęci korzystania z tych uprawnień. Oświadczenie pracownika-rodzi-
ca lub opiekuna dziecka – o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania 
z uprawnień z tytułu rodzicielstwa – powinno znajdować się w aktach oso-
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bowych. Rodzice, którzy nie będą z nich korzystali, mogą być zatrudniani 
we wszystkich systemach i rozkładach czasu pracy z wydłużonym dobo-
wym wymiarem czasu pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dni 
pracy, a także w godzinach nadliczbowych.

Podstawa prawna: art. 1891 Kodeksu pracy [1].
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IV.  Wynagrodzenie i świadczenia 
pracownicze związane z rodzicielstwem

1.  Dodatek wyrównawczy dla kobiety w ciąży  
lub karmiącej piersią

1.1. Ogólne zasady wypłaty

Zmniejszenie wynagrodzenia spowodowane zmianą rozkładu czasu 
pracy lub przeniesieniem na inne stanowisko kobiety:

n   w ciąży, pracującej w wydłużonym wymiarze czasu pracy, tj. powy-
żej 8 godzin na dobę (np. 12 godz.) lub w nocy,

n   w ciąży lub karmiącej dziecko piersią, pracującej przy pracach szcze-
gólnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, bez względu na sto-
pień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne

zobowiązuje pracodawcę do wypłacenia dodatku wyrównawczego.

W przypadku zwolnienia pracownicy w ciąży z obowiązku świadcze-
nia pracy, zachowuje ona prawo do wynagrodzenia, jakie by otrzyma-
ła, gdyby w tym czasie pracowała.

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia stanowi różnicę między 
wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodze-
niem po przeniesieniu pracownika do innej pracy. Zasady jego oblicza-
nia określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodo-
wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy [8].
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Tab. 1. Zasady wypłaty dodatku wyrównawczego.

Uwaga!  W razie przeprowadzania zwolnień z przyczyn niedotyczących 
pracowników (tzw. grupowych), pracodawca może wypowiedzieć pracow-
nicy w ciąży jedynie dotychczasowe warunki pracy i płacy. W razie obniże-
nia wynagrodzenia, pracodawca będzie zobowiązany wypłacać dodatek 
wyrównawczy, do końca okresu korzystania przez pracownicę ze szcze-

Uprawnione Okres ochrony
Podstawa 

prawna
Warunki wypłaty

Pracownica w ciąży, 
pracująca w porze  
nocnej lub powyżej 
8 godzin na dobę,  
której zmieniono 
rozkład czasu pracy 
albo przeniesiono 
do innej pracy

Okres ciąży Art. 1781 kp Zmiana rozkładu 
czasu 
pracy lub 
przeniesienie  
do 
innej pracy  
– powoduje 
obniżenie 
wynagrodzenia

Pracownica w ciąży 
lub karmiąca dziecko 
piersią, pracująca przy 
pracach szczególnie 
uciążliwych lub 
szkodliwych dla 
zdrowia, 
której zmieniono 
warunki pracy 
na dotychczasowym 
stanowisku lub 
skrócono czas pracy 
albo przeniesiono 
do innej pracy

Okres zmiany 
warunków 
zatrudnienia 
(skrócenia  
czasu 
pracy lub 
przeniesienia 
do 
innej pracy)

Art. 179  
§ 1–4 kp

Zmiana 
warunków pracy, 
skrócenie
 czasu pracy 
lub przeniesienie 
do innej pracy 
–  powoduje 
obniżenie 
wynagrodzenia
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gólnej ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. 
Możliwość wypowiedzenia w tym trybie dotyczy wyłącznie pracodaw-
ców zatrudniających co najmniej 20 pracowników [3].

Podstawa prawna: art. 1781, art. 179 Kodeksu pracy [1]; § 7, § 8, § 9, § 10 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania 

wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań...[8]; art. 10 ust. 4 ustawy 

o szczególnych zasadach rozwiązywania… [3].

1.2. Obliczanie dodatku wyrównawczego
Przy ustalaniu podstawy dodatku wyrównawczego stosuje się zasady 

obowiązujące przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Metoda obliczania dodatku wy-
równawczego jest uzależniona od rodzaju składników wynagrodzenia, 
czyli od tego, czy w skład wynagrodzenia wchodzą:

 składniki stałe (stała stawka miesięczna),
  składniki zmienne (wynagrodzenie akordowe, prowizyjne, stawka 

godzinowa itp.)
oraz za jakie okresy przysługują (okres miesięczny albo krótszy lub dłuż-

szy niż miesiąc).

Stała stawka miesięczna
W przypadku, gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia okre-

ślone w stałej stawce miesięcznej, dodatek stanowi różnicę między wy-
sokością wynagrodzenia przysługującą przed zmianą warunków zatrud-
nienia a wysokością po dokonaniu tych zmian.

przykład 1

Pracownica otrzymywała stałe miesięczne wynagrodzenie w wysoko-
ści 3 500 zł. Po zmianie rozkładu czasu pracy zarabia 3 200 zł. Do dnia po-
rodu przysługuje jej dodatek wyrównawczy w wysokości 300 zł.
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przykład 2

Pracownica w ciąży, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzają-
cego, że nie może wykonywać dotychczasowej pracy, od 1 września 2020 r.  
została przeniesiona na inne stanowisko. Poprzednio otrzymywała wyna-
grodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości 2 700 zł i dodatek sta-
żowy w wysokości 10% płacy zasadniczej. Wynagrodzenie zasadnicze po 
przeniesieniu uległo obniżeniu do 2 600 zł. Od 1 września 2020 r. pracow-
nicy należy wypłacić dodatek wyrównawczy, ustalony jako różnica mię-
dzy wynagrodzeniem przed i po zmianie. Przed przeniesieniem pracow-
nica otrzymywała: 2 700 zł + (2 700 zł x 10%) = 2 700 zł + 270 zł = 2 970 zł. 
Na nowym stanowisku jej wynagrodzenie (pensja zasadnicza + dodatek 
stażowy) to: 2 600 zł + (2 600 zł x 10%) = 2 600 zł + 260 zł = 2 860 zł. Praco-
dawca powinien wypłacić dodatek wyrównawczy w wysokości: 2 970 zł 
– 2860 zł = 110 zł.

Uwaga!  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia określonego w sta-
łej stawce miesięcznej, zmniejsza się za każdy dzień pracy, za który pra-
cownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane za okres nie dłuższy 
niż jeden miesiąc

Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane za okres nie dłuższy niż 
jeden miesiąc, to:

n   składniki z tytułu wynagrodzenia akordowego, prowizyjnego, zada-
niowego lub np. premii,

n   składniki wynagrodzenia określone w stawkach godzinowych.

Dodatek ze zmiennych składników oblicza się na podstawie wynagro-
dzenia za jeden dzień z okresu poprzedzającego zmianę warunków za-
trudnienia według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodze-
nia urlopowego. Do podstawy dodatku wyrównawczego należy przyjąć 
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średnią zmiennych składników wypłaconych w okresie 3 miesięcy kalen-
darzowych bezpośrednio poprzedzających nabycie prawa do dodatku,  
a  przy znacznych ich wahaniach – średnią z 12 miesięcy.

przykład 1

Od 1 lipca 2020 r. pracodawca przeniósł pracownicę w ciąży do in-
nej pracy, nienarażającej na działanie czynnika szkodliwego, przyznając 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego 20 zł/godz. (bez premii). Wcześniej 
pracownica otrzymywała 22 zł/godz. oraz miesięczną premię regulami-
nową (w zmiennej wysokości). W okresie 3 miesięcy przed przeniesie-
niem (kwiecień, maj, czerwiec) przepracowała 496 godzin (62 dni). Za ten 
czas wypłacono wynagrodzenie zasadnicze 10 912 zł i premię 2 200 zł, 
łącznie 13 112 zł. Średnia stawka dzienna wynosiła 211,48 zł (13 112 zł : 
62 dni = 211,48 zł).

W celu obliczenia dodatku należy średnie dzienne wynagrodzenie po-
mnożyć przez liczbę dni przepracowanych w lipcu 2020 r., tj. 211,48 zł x 
23 dni = 4 864,04  zł, a następnie od tego wynagrodzenia odjąć wynagro-
dzenie za lipiec 2020 r., tj. 184 godz. x 20 zł = 3 680 zł. 

Kwota dodatku wyrównawczego wyniosła 1184,04 zł (4864,04 zł – 3 680 zł 
= 1184,04 zł).

przykład 2

Pracownica w ciąży nie może wykonywać pracy na dotychczasowym 
stanowisku. Od 1 sierpnia 2020 r. została przeniesiona do innej pracy. 
Przed przeniesieniem otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w sta-
łej wysokości 2 300 zł, miesięczną premię regulaminową (w zmiennej 
wysokości) oraz wynagrodzenie prowizyjne, zależne od wyników pra-
cy. Po przeniesieniu jej wynagrodzenie ustalono w stałej stawce mie-
sięcznej – 2 600 zł.

W celu ustalenia dodatku wyrównawczego, oprócz wynagrodzenia 
w stałej wysokości, należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie pracownicy 
ze zmiennych składników wynagrodzenia, z okresu 3 miesięcy poprze-
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dzających miesiąc przeniesienia. Premie regulaminowe i wynagrodzenie 
prowizyjne pracownicy z ostatnich 3 miesięcy przed przeniesieniem wy-
nosiły: w maju – 400 zł i 320 zł = łącznie 720 zł, w czerwcu – 140 zł i 210 zł 
= łącznie 350 zł, w lipcu – 120 zł i 180 zł = łącznie 300 zł.

W tym okresie pracownica przepracowała: w maju – 20 dni, w czerwcu 
– 21 dni, w lipcu – 23 dni, łącznie 64 dni. Ustalamy podstawę dodatku wy-
równawczego ze zmiennych składników wynagrodzenia:

720 zł +350 zł + 300 zł = 1 370 zł.
Następnie ustalamy średnie zmienne wynagrodzenie pracownicy do 

obliczenia dodatku wyrównawczego:
1 370 zł : 64 dni = 21,40 zł,
21,40 zł x 20 dni roboczych sierpnia = 428 zł.

Do otrzymanego zmiennego wynagrodzenia dodajemy stałe wynagro-
dzenie wypłacane przed przeniesieniem: 

428 zł + 2 300 zł = 2 728 zł.
Dodatek wyrównawczy wynosi (2 728 zł – 2 600 zł) 128 zł.

Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż 
jeden miesiąc

Podstawę obliczenia dodatku wyrównawczego, według składników 
wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, stano-
wi wynagrodzenie za jeden dzień z okresu poprzedzającego przeniesie-
nie do innej pracy, określone według zasad obowiązujących przy ustala-
niu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

przykład 

Pracownica w ciąży została przeniesiona do innej pracy 1 września 2020 r.  
Przed przeniesieniem wypłacano jej stałe miesięczne wynagrodzenie 
w wysokości 2 650 zł oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy premie kwar-
talne, w łącznej kwocie 16 500 zł za 366 dni pracy. Po przeniesieniu przy-
znano jej wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3000 zł. Obliczamy doda-
tek wyrównawczy:
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n   zmienne składniki za okresy dłuższe niż miesiąc wypłacone w okre-
sie 12 miesięcy przed przeniesieniem dzielimy przez czas przepraco-
wany w tym okresie: 16 500 zł : 366 dni = 45,08 zł,

n   otrzymaną stawkę dzienną mnożymy przez liczbę dni przypadają-
cych do przepracowania we wrześniu 2020 r. (miesiącu przeniesie-
nia): 45,80 zł x 22 dni = 991,76 zł,

n   otrzymaną kwotę dodajemy do stałej dotychczasowej płacy: 
2 650 zł + 991,76 zł = 3641,76 zł,

n   od wynagrodzenia będącego podstawą do naliczania dodatku wy-
równawczego odejmujemy wynagrodzenie przyznane po przenie-
sieniu: 3641,76 zł – 3000 zł = 641,76 zł.

Pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy w wysokości 641,76 zł.

1.3. Zmniejszenie dodatku wyrównawczego za czas 
nieświadczenia pracy

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia określonego w stałej mie-
sięcznej wysokości zmniejsza się za każdy dzień pracy, za który – po zmia-
nie warunków zatrudnienia – nie przysługuje wynagrodzenie. Oblicza-
my świadczenie:

– ustalamy, z jakiego powodu nie przysługuje wynagrodzenie za pracę:
n   w przypadku wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pra-

cy z powodu choroby (art. 92 kp) albo zasiłku chorobowego w ciągu 
miesiąca, za który ustalamy dodatek – kwotę dodatku wyrównaw-
czego należy podzielić przez 30,

n   jeżeli wynagrodzenie nie przysługuje z innych przyczyn (np. urlopu 
bezpłatnego) – kwotę dodatku dzielimy przez współczynnik urlopo-
wy, ustalony zgodnie z rozporządzeniem urlopowym,

n   wynik mnożymy przez liczbę dni, za które pracownikowi przysługi-
wałoby wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, albo przez liczbę dni 
innej nieobecności w pracy,

n   otrzymaną kwotę odejmujemy od wysokości dodatku wyrównaw-
czego za dany miesiąc.
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przykład 1

Pracownica w ciąży, zatrudniona na cały etat od poniedziałku do piąt-
ku, od 1 lipca 2016 r. została przeniesiona na inne stanowisko. Jej wyna-
grodzenie zasadnicze wynosiło 2 750 zł, a po zmianie warunków zatrud-
nienia uległo obniżeniu do 2 600 zł. Wysokość dodatku wyrównawczego 
za pełny miesiąc pracy wynosi: 2 750 zł – 2 600 zł = 150 zł.

Od 27 do 31 lipca 2020 r. (przez 5 dni) pracownica przebywała na zwol-
nieniu lekarskim, co spowodowało obniżenie dodatku za lipiec 2020 r. Obli-
czając kwotę zmniejszenia dodatku za każdy dzień zwolnienia lekarskiego:

– dodatek przysługujący za pełny miesiąc dzielimy przez 30:
150 zł : 30 dni = 5 zł,

– uzyskany wynik mnożymy przez liczbę dni niezdolności do pracy:
5 zł x 5 dni niezdolności do pracy = 25 zł,
– od dodatku przysługującego za pełny miesiąc pracy odejmujemy 

kwotę zmniejszenia go za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim:
150 zł – 25 zł = 125 zł.

W lipcu 2016 r. pracownica nieobecna z powodu choroby powinna 
otrzymać zmniejszony dodatek, w wysokości 125 zł, zamiast 150 zł.

przykład 2 

Pracownica w ciąży, zatrudniona na cały etat od poniedziałku do piąt-
ku, od 1 lipca 2020 r. została przeniesiona na inne stanowisko. Po zmianie 
warunków zatrudnienia, jej wynagrodzenie uległo obniżeniu z 2 750 do 
2 600 zł. Wysokość dodatku wyrównawczego za pełny miesiąc pracy wy-
nosi: 2 750 zł – 2 600 zł = 150 zł.

Od 27 do 31 lipca 2020 r. (przez 5 dni, w tym 3 dni robocze) pracowni-
ca była nieobecna w pracy z innych przyczyn niż choroba.

Obliczamy wysokość zmniejszonego dodatku wyrównawczego z uwa-
gi na nieobecność w pracy z innego powodu niż choroba:

– dodatek przysługujący za pełny miesiąc dzielimy przez 21,08 (współ-
czynnik urlopowy):
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150 zł : 21,08 dni = 7,11 zł,
– wynik mnożymy przez liczbę dni nieobecności w pracy:

7,11 zł x 3 dni nieobecności w pracy = 21,33 zł,
– od dodatku przysługującego za pełny miesiąc pracy odejmujemy kwo-

tę zmniejszenia za okres nieobecności w pracy:
150 zł – 21,33 zł = 128,67 zł.

W lipcu 2020 r. pracownica powinna otrzymać zmniejszony dodatek, 
w wysokości 128,67 zł, zamiast 150 zł.

Podstawa prawna: art. 92, art. 1781, art. 179 Kodeksu pracy [1], art. 5, art. 10 ustawy 
o szczególnych zasadach rozwiązywania… [3], § 7, § 8, § 9, § 10 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy..[8]; § 6-19 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego…[9].

2.  Wynagrodzenie pracownicy w ciąży za okres nieświadczenia 
pracy

2.1. Wynagrodzenie za czas badań lekarskich

Za czas nieobecności w pracy, z powodu badań związanych z ciążą, pra-
cownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

przykład 1

Pracownica w ciąży była nieobecna w pracy 11 maja 2020 r., w godzinach 
od 7.00 do 12.00, ponieważ musiała wykonać badania związane z ciążą. 
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy 
z tego powodu, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagro-
dzenia za urlop, z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w przecięt-
nej wysokości oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od 
pracy lub okres niewykonywania pracy.

Składniki w stałej stawce miesięcznej (np. wynagrodzenie zasadnicze, 
dodatek stażowy, stała kwotowa premia regulaminowa) należy wypłacić 
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w pełnej wysokości, tj. bez przeliczenia. Zmienne składniki wynagrodze-
nia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. wynagrodzenie 
akordowe, prowizyjne, zmienna premia miesięczna) należy uwzględnić 
w wysokości wypłaconej pracownicy w miesiącu nieobecności. Następnie 
składniki zmienne należy podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepra-
cowanych, a uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę godzin roboczych, 
które pracownica miała obowiązek przepracować zgodnie z obowiązują-
cym ją rozkładem czasu pracy.

przykład 2

11 maja 2020 r., pracownica, zgodnie z rozkładem czasu pracy, powinna 
przepracować 8 godzin, ale skorzystała z 5 godzin zwolnienia od pracy na 
badania związane z ciążą. Jest zatrudniona od poniedziałku do piątku i wy-
nagradzana stałą stawką 2 600 zł, otrzymuje także miesięczną premię re-
gulaminową w zmiennej wysokości, która w maju 2020 r. wyniosła 350 zł.

Obliczamy wynagrodzenie:
– dzielimy zmienny składnik – premię – przez liczbę faktycznie przepra-

cowanych godzin: 350 zł : 155 godz. (160 godz. roboczych w maju 2020 r. 
– 5 godz. z tytułu badań) = 2,26 zł.

Obliczamy premię przysługującą za czas usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy z powodu badań:

2,26 zł x 5 godz. = 11,30 zł.
Obliczamy wynagrodzenie za maj:

2 600 zł + 361,3 zł (350 zł + 11,30 zł) = 2 961,30 zł.
Zakładając, że nie wystąpiły inne nieobecności w pracy, to za maj  

2020 r. pracownica powinna otrzymać wynagrodzenie w wysokości 
2 961,30 zł.

Podstawa prawna: art. 185 Kodeksu pracy [1], § 5 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie 

niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania 
odszkodowań... [8]; § 7-9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego…[9].
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2.2. Wynagrodzenie i zasiłek za czas choroby

Kodeks pracy, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, zobo-
wiązuje pracodawcę do wypłaty:

n   100% wynagrodzenia za okres choroby trwającej łącznie do 33 
dni w ciągu roku kalendarzowego, jeśli choroba przypada w cza-
sie ciąży. Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązują-
cych przy ustalaniu wymiaru zasiłku chorobowego i przysługuje 
za każdy dzień niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolny-
mi od pracy. Jest to wynagrodzenie finansowane ze środków wła-
snych pracodawcy,

n   zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, gdy 
niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia i zasiłku w tej 
wysokości, niezależnie od tego, czy niezdolność do pracy ma bezpo-
średni związek z ciążą, czy powstała w wyniku innych okoliczności. 
Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku choro-
bowego przysługującego pracownikowi stanowi zasadniczo prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała nie-
zdolność do pracy.

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy nie przysługują kobiecie w cią-
ży za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie urlopu bez-
płatnego lub wychowawczego. Prawo do świadczenia przysługuje od 
pierwszego dnia po zakończeniu lub przerwaniu tego urlopu.

Podstawa prawna: art. 92 Kodeksu pracy [1], art. 6-17, art. 29-31,  
art. 36-47 ustawy o świadczeniach pieniężnych… [2].

2.3. Przywrócenie do pracy kobiety w ciąży
Pracodawca rozwiązujący – niezgodnie z prawem – umowę o pracę 

z pracownikiem, w okresie szczególnej ochrony trwałości stosunku pra-
cy (np. w okresie ciąży), naraża się na ryzyko zapłaty wynagrodzenia za 
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cały czas pozostawania bez pracy, jeśli pracownik zostanie przywróco-
ny do pracy. Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy oblicza się 
według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężne-
go za urlop.

3.  Zasiłki i świadczenia za okres urlopów związanych 
z rodzicielstwem

3.1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem z tytułu ubezpieczenia spo-
łecznego i przysługuje za następujące okresy, wyszczególnione w Ko-
deksie pracy:

n   urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
n   urlopu rodzicielskiego,
n   urlopu ojcowskiego.

Znowelizowane przepisy przewidują możliwość korzystania z prawa 
do urlopu i zasiłku macierzyńskiego wymiennie między rodzicami lub 
innymi członkami najbliższej rodziny, niezależnie od ich tytułu ubez-
pieczenia. Osoby uprawnione korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

W razie przedłużenia umowy do dnia porodu pracodawca wypłaca 
zasiłek macierzyński za jeden dzień. Wypłaca go również, w odpowied-
niej wysokości, do dnia rozwiązania umowy na czas określony, której ter-
min zakończenia przypada w trakcie pobierania przez pracownicę zasił-
ku macierzyńskiego. Po rozwiązaniu umowy, ZUS kontynuuje wypłatę 
świadczenia, na podstawie dokumentacji przekazanej przez pracodawcę.

Uwaga!  Zasiłek macierzyński będzie również przysługiwał pracowni-
kowi-ojcu w sytuacji, jeżeli nieubezpieczona matka dziecka podjęła pracę 
po porodzie, od dnia podjęcia przez nią zatrudnienia. Matka dziecka nie 
ma w tym przypadku prawa do zasiłku ani urlopu macierzyńskiego, gdyż 
w dniu porodu była nieubezpieczona.
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przykład

Niepracująca i nieubezpieczona kobieta urodziła dziecko 1 lutego 
2020 roku i po 3 miesiącach podjęła pracę na okres próbny w wymia-
rze ½ etatu. W okresie jej zatrudnienia ojciec dziecka ma prawo skorzy-

Z tytułu urodzenia  
dziecka w czasie trwania 

ubezpieczenia

Z tytułu  
przyjęcia dziecka 
na wychowanie

Po ustaniu 
zatrudnienia

Pracownicy 
(umowa o pracę).

Do 7. roku życia,   
a w przypadku dziecka,  
wobec którego podjęto  
decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego – do 10. 
roku życia i pracownik  
wystąpił do sądu 
opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania w sprawie 
jego przysposobienia.

Z powodu  
ogłoszenia  
upadłości lub li-
kwidacji  
pracodawcy.

Pracownicy, jeśli umowa 
ulega rozwiązaniu 
w czasie urlo-
pu macierzyńskiego.

Pracownica, która urodzi-
ła dziecko podczas urlo-
pu wychowawczego.

Osoby obję-
te ubezpieczeniem:
– wykonujące pracę  
na podstawie umowy zle-
cenia, umowy  
agencyjnej, umowy  
o świadczenie usług  
oraz osoby z nimi  
współpracujące,
– prowadzące działalność 
gospodarczą oraz osoby 
z nimi współpracujące.

Do 7. roku życia,   
a w przypadku dziecka,  
wobec którego podjęto  
decyzję  o odroczeniu  
obowiązku szkolnego  
– do 10. roku życia i pra-
cownik wystąpił do sądu 
opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania w sprawie 
jego przysposobienia.

Z naruszeniem 
przepisów  
prawa, stwier-
dzonym  
prawomocnym  
orzeczeniem  
sądu.

Tab. 2. Osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego.
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stać z części urlopu macierzyńskiego od 1 maja 2020 r. i za ten okres 
otrzyma zasiłek.

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upły-
wem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński 
w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 
7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jed-
no dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku za-
siłek macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozosta-
łych przy życiu.

W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica 
zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia 
zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy 
jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku zasiłek macierzyński 
w okresie urlopu macierzyńskiego, ustalonym w wymiarze stosownym 
do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 
7 dni od dnia zgonu dziecka.

Zasiłek macierzyński nie przysługuje:
n   za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagro-

dzenia na podstawie przepisów szczególnych,
n   w okresie urlopu bezpłatnego,

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu-
-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu – członkowi najbliższej 
rodziny w przypadku:
l śmierci matki dziecka,
l porzucenia przez nią dziecka,
l  gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji oraz stan zdrowia uniemożliwia jej spra-
wowanie osobistej opieki nad dzieckiem, pod warunkiem przerwa-
nia zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawo-
wania opieki nad dzieckiem.
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n   w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozba-
wienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do za-
siłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących 
odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odby-
wania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Od 2 stycznia 2016 r. termin na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku ma-

cierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres 
odpowiednich urlopów związanych z rodzicielstwem, wynosi 21 dni.

Wysokość zasiłku Rodzaj zasiłku i okres złożenia wniosku

100% l  Za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego,

l  6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku uro-
dzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub 
przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

l  8 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku uro-
dzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie 
lub przyjęcia na wychowanie dwojga i więcej dzieci,

l  3 tygodnie urlopu rodzicielskiego, w przypadku 
przyjęcia na wychowanie dziecka do 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto de-
cyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. 
roku życia.

60% Za dalszy okres urlopu rodzicielskiego.

80% Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, 
w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie tych urlopów zo-
stał złożony w terminie 21 dni od daty porodu.

Tab. 3. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres nowego urlo-
pu rodzicielskiego.
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przykład 1

Pracownica urodziła dziecko 10 marca 2020 r. i rozpoczęła korzystanie 
z urlopu oraz zasiłku macierzyńskiego. Następnie wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie jej 10 tygodni urlopu rodzicielskiego (w terminie nie krótszym 
niż 21 dni przed jego rozpoczęciem). Łącznie przysługuje jej prawo do za-
siłku macierzyńskiego w wysokości:

–  100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego 
(20 tygodni),

–  100% podstawy wymiaru za okres pierwszych 6 tygodni urlo-
pu rodzicielskiego,

–  60% podstawy wymiaru za okres kolejnych 4 tygodni urlo-
pu rodzicielskiego.

Uwaga!
W przypadku pobierania 100% zasiłku z tytułu korzystania z urlopu 
rodzicielskiego wspólnie przez matkę i ojca dziecka:
l  od tego samego dnia: okres pobierania zasiłku macierzyńskiego 

jest dzielony proporcjonalnie między matką a ojcem dziecka, z za-
chowaniem 100% wysokości podstawy wymiaru,

l  w różnych terminach: zasiłek w 100% wysokości podstawy wy-
miaru przysługuje temu z rodziców, który rozpoczął pobieranie 
go jako pierwszy.

przykład 1

Pracownica, po porodzie 18 stycznia 2020 r., rozpoczęła pobieranie 
zasiłku macierzyńskiego. Przez 20 tygodni pracodawca wypłacił 100% 
zasiłku macierzyńskiego. W maju 2020 r. oboje rodzice złożyli wniosek 
o udzielenie urlopu rodzicielskiego  (z zachowaniem 21-dniowego ter-
minu), w wymiarze po 16 tygodni, od 6 czerwca 2020 r. Przez pierwsze  
3 tygodnie (łącznie 6 tygodni) każde z rodziców otrzymywało zasiłek 



122

macierzyński w wysokości 100%. Zasiłek należny za kolejne 13 tygodni, 
wynosił 60% podstawy wymiaru.

Podstawa prawna: art. 180, art. 1821a-c, art. 183, art. 184 Kodeksu pracy [1], art. 29 
– 31 ustawy o świadczeniach pieniężnych… [2].

3.2. Urlop ojcowski i zasiłek macierzyński dla ojca dziecka
Pracownikowi korzystającemu z urlopu ojcowskiego przysługuje 100% 

zasiłku macierzyńskiego przez okres 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez dziecko:

n   24. miesiąca życia, albo
n   do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 

orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż 
do ukończenia 10. roku życia.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się na analogicz-
nych zasadach jak podstawę zasiłku chorobowego przysługującego 
pracownikowi. Do obliczenia podstawy jego wymiaru należy przyjąć 
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 pełnych miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc nabycia stosownych uprawnień. 
W podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi, praco-
dawca nie powinien uwzględniać niektórych składników wynagrodze-
nia i świadczeń związanych z pracą, mimo że została od nich naliczona 
składka na ubezpieczenie chorobowe, np. premii, nagród, dodatków, 
przysługujących pracownikowi, zgodnie z postanowieniami układów 
zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, w okresie pobie-
rania danego zasiłku. Zasada ta nie ma zastosowania do osób niebę-
dących pracownikami.
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3.3.  Łączenie pobierania zasiłku macierzyńskiego ze 
świadczeniami z tytułu pracy w czasie urlopu rodzicielskiego

Wysokość zasiłku
Zasady ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego w przypadku pod-

jęcia pracy przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego (w wymia-
rze nie wyższym niż ½ etatu), zostały określone w ustawie o świadcze-
niach z ubezpieczenia społecznego [2]. Wysokość zasiłku pomniejsza się 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, poprzez zmniejszenie wysoko-
ści stawki dziennej zasiłku.

przykład 

Pracownica, w trakcie urlopu macierzyńskiego, złożyła wniosek o udzie-
lenie urlopu rodzicielskiego. Jednocześnie wnioskowała o pracę na ½ etatu 
w czasie tego urlopu. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego należ-
nego pracownicy, wynosi 2 690 zł. Za każdy dzień podstawowego urlopu 
macierzyńskiego ubezpieczonej przysługuje stawka dzienna świadczenia 
w wysokości 89,67 zł, ustalonej na podstawie wyliczenia:

2 690 zł × 100% : 30 = 89,67 zł.
Po przejściu na urlop rodzicielski w wymiarze 6 tygodni, łączony z pra-

cą na pół etatu, za każdy dzień będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyń-
ski w wysokości 44,84 zł, ustalonej na podstawie wyliczenia:

89,67 zł × 50% = 44,84 zł.
Za dalszy urlop rodzicielski, zasiłek macierzyński za każdy dzień tego 

urlopu powinien wynosić 53,80 zł, ustalonej na podstawie wyliczenia:
2 690 zł × 60% : 30 = 53,80 zł,

a w przypadku łączenia go z pracą na pół etatu – 26,90 zł, zgodnie 
z wyliczeniem:

53,80 zł × 50% = 26,90 zł.



124

3.4.  Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim a urlop 
wypoczynkowy

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzy-
małby, gdyby w tym czasie pracował. Jeśli matka lub ojciec podejmą pracę 
na 1/2 etatu u swojego pracodawcy, to będą otrzymywać połowę przysłu-
gującego zasiłku, czyli 50%, 30% lub 40% podstawy wymiaru, w zależ-
ności od wyboru ścieżki uzyskiwania urlopu macierzyńskiego i rodziciel-
skiego. Przepisy Kodeksu pracy nie wykluczają możliwości zarobkowania 
pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej, o ile taka umowa nie 
jest zawarta w miejsce umowy o pracę.

3.5. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim a choroba

przykład 

Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przebywała 
na urlopie rodzicielskim od 23 maja 2020 r. W trakcie urlopu (od 1 czerwca 
2020 r.) rozpoczęła łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku ma-
cierzyńskiego. Za okres od 16 do 20 czerwca 2020 r. dostarczyła zwolnie-
nie lekarskie. Ustalamy, czy ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. 
Następnie obliczamy wynagrodzenie za pracę i zasiłek za czerwiec 2020 r.

Za czerwiec 2020 r. pracownica ma prawo do wynagrodzenia odpowied-
niego do aktualnego wymiaru czasu pracy, pomniejszonego za czas choro-
by. Jeśli wynagrodzenie za pracę dla pełnego wymiaru czasu pracy wynosiło 
4 000 zł, to wynagrodzenie za pracę na 1/2 etatu powinno wynosić 2 000 zł. 
Wynagrodzenie to należy pomniejszyć o dni choroby. Należy również wy-
płacić pracownicy wynagrodzenie chorobowe, które oblicza się, uwzględ-
niając podstawę wymiaru po zmianie etatu, tj. 2 000 zł. Za okres od 1 do 15 
czerwca 2020 r. pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego pomniej-
szonego proporcjonalnie do aktualnego wymiaru czasu pracy, tj. do ½ etatu.

Obliczanie zasiłku macierzyńskiego za czerwiec 2020 r. 
Za okres od 1 do 15 czerwca 2020 r. pracownica ma prawo do zasiłku 
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macierzyńskiego pomniejszonego proporcjonalnie do aktualnego wy-
miaru czasu pracy, tj. do ½ etatu.

l  Należy obliczyć pełną dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego:
Podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota miesięcznego wynagrodze-

nia, pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane 
przez pracownika:

4 000 zł – (4 000 zł x 13,71%) = 3 451,60 zł,
3 451,60 zł : 30 = 115,05 zł.

l  Następnie należy proporcjonalnie obniżyć pełną kwotę dziennego 
zasiłku macierzyńskiego:

115,05 zł x 1/2 etatu = 57,53 zł,
l  oraz obliczyć zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego 

(pierwsze 6 tygodni):
57,53 zł x 15 dni = 862,95 zł.

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego
Za okres 16-20 czerwca 2020 r. należy wypłacić pracownicy wynagrodzenie 

za czas niezdolności do pracy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.
l  Obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego:
Podstawę wymiaru stanowi kwota po zmianie wymiaru czasu pra-

cy, pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane 
przez pracownika:

2 000 zł – (2 000 zł x 13,71%) = 1 725,80 zł,
l  Obliczanie dziennej kwoty wynagrodzenia chorobowego:

1 725,80 zł : 30 = 57,53 zł,
57,53 zł x 80% = 46,02 zł.

l  Obliczanie wynagrodzenia chorobowego:
46,02 zł x 5 dni = 230,10 zł.

Obliczanie wynagrodzenia zasadniczego
Wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 000 zł (za 1/2 etatu) należy po-

mniejszyć o liczbę dni choroby, tj.:
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l  miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30 (niezależnie od 
tego, ile dni ma dany miesiąc): 2 000 zł: 30 = 66,67 zł,

l  otrzymaną kwotę trzeba pomnożyć przez liczbę dni choroby:
66,67 zł x 5 = 333,35 zł,

l  obliczoną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego 
za cały miesiąc:

2 000 zł – 333,35 zł = 1 666,65 zł (wynagrodzenie zasadnicze).

Łącznie w czerwcu 2020 r. pracownicy będą przysługiwać: 862,95 zł 
– zasiłek macierzyński, 230,10 zł – wynagrodzenie chorobowe, 1 666,65 zł 
– wynagrodzenie za pracę.

3.6. Urlop okolicznościowy
Z tytułu urodzenia dziecka pracownikowi przysługują 2 dni urlopu 

okolicznościowego. Mimo nieświadczenia pracy w tym czasie pracowni-
kowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala się jak wynagrodzenie za 
urlop wypoczynkowy.

Uwaga! Składniki wynagrodzenia określone w zmiennej wysokości usta-
la się z miesiąca, w którym był wykorzystywany urlop okolicznościowy.

przykład 

Pracownik poprosił w styczniu 2020 r. o 2 dni (16 godzin) urlopu oko-
licznościowego z tytułu urodzenia dziecka. Jego wynagrodzenie w stałej 
miesięcznej wysokości wynosi 3 360 zł. W styczniu 2020 r. pracownik uzy-
skał premię regulaminową w wysokości 800 zł (zmienny składnik wyna-
grodzenia za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc).

Aby obliczyć stawkę godzinową, miesięczną stawkę wynagrodzenia 
dzielimy przez liczbę godzin do przepracowania w styczniu 2020 r.:

3 200 zł : 168 godz. = 20 zł.
l  Stawkę za 1 godzinę urlopu mnożymy przez liczbę godzin urlopu:

20 zł x 16 godz. = 320 zł.
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Następnie obliczamy wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników 
wynagrodzenia, dzieląc uzyskaną przez pracownika premię regulamino-
wą przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w styczniu 2020 r.:

800 zł : 152 godz. = 5,26 zł.
Stawkę za 1 godzinę urlopu mnożymy przez liczbę godzin urlopu:

5,26 zł x 16 godz. = 84,16 zł.
Sumujemy wynagrodzenie uzyskane ze stałych i zmiennych składni-

ków wynagrodzenia: 320 zł + 84,16 zł = 404,16 zł. Za dwa dni urlopu oko-
licznościowego należy wypłacić pracownikowi 404,16 zł.

Podstawa prawna: art. 1821d-e, art. 1823  § 6 Kodeksu pracy [1], art. 11, art. 29, art. 31, 
art. 36, art. 38, art. 40–43 ustawy o świadczeniach pieniężnych… [2], § 11, § 12 roz-

porządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania  
wynagrodzenia… [8], § 15, § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności… [6].

4. Powrót z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego
Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu 

macierzyńskiego i rodzicielskiego do pracy na dotychczasowym stanowi-
sku. Jeżeli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym z zajmowa-
nym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadają-
cym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie 
pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Obniżenie pensji pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskie-
go jest możliwe tylko:

n  na mocy porozumienia stron lub
n  w drodze wypowiedzenia zmieniającego.
Przyczyna wypowiedzenia warunków płacowych musi być prawdziwa 

i nie może nosić przesłanki dyskryminacji, np. ze względu na płeć lub ro-
dzicielstwo. Korzystanie przez pracownika z uprawnień rodzicielskich nie 
może być powodem obniżenia pracownikowi wynagrodzenia po powro-
cie z urlopu rodzicielskiego.
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Zdaniem Sądu Najwyższego
Zgodnie ze stanowiskiem SN, korzystanie z uprawnień przyznanych prze-

pisami prawa w związku z urodzeniem i wychowaniem dziecka nie może 
być uznane za obiektywną przyczynę ustalenia niższego wynagrodzenia 
w porównaniu do innych pracowników (...) – wyrok SN z dnia 8 stycznia 
2008 r., sygn. akt II PK 116/07, OSNP 2009/3–4/38.

4.1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Po urlopie związanym z rodzicielstwem pracownik ma prawo wykorzy-

stać należny urlop wypoczynkowy i otrzymać z tego tytułu wynagrodze-
nie urlopowe. Sposób obliczenia wynagrodzenia urlopowego uzależnio-
ny jest od tego, z jakich składników – stałych czy zmiennych – składa się 
wynagrodzenie pracownika.

Zasady!
n  Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzy-

małby, gdyby w tym czasie pracował.
n  Zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuż-

sze niż jeden miesiąc, uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pra-
cownikowi w okresie 3 lub 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu.

W wynagrodzeniu urlopowym nie są uwzględniane składniki wy-
nagrodzenia i świadczenia, które mają charakter jednorazowy, niepe-
riodyczny lub przysługują z tytułu rozwiązania umowy, tj. odszkodo-
wania, odprawy.

Składniki niewliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego:
l  jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za wykonanie określone-

go zadania bądź za określone osiągnięcie,
l  wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinio-

nego przez pracownika przestoju,
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l  nagrody jubileuszowe,
l  wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także innej uspra-

wiedliwionej nieobecności w pracy,
l  ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
l  dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastęp-

stwa sądowego,
l  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub 

odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
l  kwota wyrównania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
l  nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nad-
wyżce bilansowej,

l  odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
l  wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania 

stosunku pracy.

Składniki wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego:
Wszystkie składniki wynagrodzenia, które mają charakter stały, są wy-

płacane periodycznie i mają ścisły, bezpośredni związek z wykonywaną 
pracą, np.:

l  wynagrodzenie zasadnicze,
l  wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (z tytułu prze-

kroczenia normy dobowej, albo z tytułu przekroczenia normy tygo-
dniowej – jeżeli okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc),

l  dodatek za pracę w porze nocnej,
l  dodatek stażowy,
l   dodatek za szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy,
l  dodatek za znajomość języków obcych,
l  premie i nagrody periodyczne,
l  dodatek funkcyjny.
W podstawie wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się skład-

ników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc 
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(np. premii kwartalnej, rocznej itp.). Wynagrodzenie urlopowe ustala się 
z uwzględnieniem zmian w składnikach wynagrodzenia przysługują-
cych za okresy nie dłuższe niż miesiąc, lub jeżeli nastąpiły zmiany w ich 
wysokości i zostały one wprowadzone przed rozpoczęciem urlopu lub 
w miesiącu jego rozpoczęcia.

Uwaga!  Jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego, pracownik np. dłużej chorował lub był na 
urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym  
i w tym okresie nie przysługiwało mu wynagrodzenie, przy ustalaniu 
podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pra-
cownikowi należało się wynagrodzenie za pracę (nawet za jeden dzień).

przykład 

W kwietniu 2020 r. pracownica przebywała na urlopie wypoczynko-
wym przez 10 dni (80 godzin). Wynagrodzenie pracownicy zostało usta-
lone według zmiennych składników przysługujących za okres krótszy 
niż 1 miesiąc i wypłacane ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
Do wyliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego powin-
no się przyjąć wynagrodzenie wypłacone pracownicy w styczniu, lutym 
i marcu 2020 r. Pracownica w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 29 lute-
go 2020 r. była na urlopie wychowawczym. W związku z tym podstawę 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy ustalić, biorąc pod uwagę 
pensję wypłaconą jej w marcu 2020 r. oraz przed urlopem wychowaw-
czym, tj. w lutym i marcu 2019 r., z uwzględnieniem zmian. W okresie 
urlopu wychowawczego nie przysługiwało jej wynagrodzenie za pracę 
i dlatego ten okres nie może być wliczany do podstawy wymiaru wyna-
grodzenia urlopowego.

Praca krótsza niż przez 3 miesiące
W przypadku, gdy pracownik pracuje krócej niż wynosi okres, jaki 

powinien być przyjęty do podstawy wymiaru pensji za czas wypoczyn-
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ku, zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż miesiąc należy uwzględ-
nić w podstawie wymiaru w wysokości wypłaconej za okres faktycz-
nie przepracowany.

Obliczanie należności za czas urlopu wypoczynkowego przy zmien-
nych składnikach wynagrodzenia

Należy wykonać następujące działania:
l  ustalić wypłacone zmienne składniki z okresu 3 lub 12 miesięcy po-

przedzających urlop,
l  określić liczbę godzin faktycznie przepracowanych w okresie przyję-

tym do ustalenia podstawy urlopowej,
l  ustalić stawkę za 1 godzinę urlopu (sumę wypłaconych składników 

zmiennych dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych przez pra-
cownika w okresie, za który ustala się to wynagrodzenie),

l  pomnożyć stawkę za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin urlopu.

przykład 

W maju 2020 r. pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze 5 dni (40 godzin). Jego wynagrodzenie składa się z płacy zasadni-
czej w stałej miesięcznej wysokości 2 000 zł oraz miesięcznej premii regu-
laminowej (zmienny składnik).

Pracownikowi wypłacono:
l  w kwietniu 2020 r.– premię 950 zł i 476 zł za godziny nadliczbowe,
l  w marcu 2020 r. – premię 860 zł i 255,60 zł za godziny nadliczbowe,
l  w lutym 2020 r. – premię 600 zł i 285,60 zł za godziny nadliczbowe.
Pracownik przepracował odpowiednio:
l  w kwietniu 2020 r. – 168 godzin i 20 godzin nadliczbowych (łącznie 
188 godzin),

l  w marcu 2020 r. – 176 godzin i 15 godzin nadliczbowych (łącznie 
191 godzin),

l  w lutym 2020 r. – 160 godzin i 16 godzin nadliczbowych (łącznie 
176 godzin).
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Wynagrodzenie zasadnicze jest określone w stałej wysokości, a zatem 
uwzględnia się je w wynagrodzeniu urlopowym, w wysokości należnej 
w miesiącu wypoczynku.

Ustalamy wynagrodzenie za urlop ze stałych składników wynagrodzenia:
l  stałe składniki dzielimy przez liczbę godzin do przepracowania 
w maju 2020 r.:

2 000 zł : 160 godz. = 12,50 zł/godz.,
l  stawkę za 1 godzinę urlopu ze stałych składników wynagrodzenia 

mnożymy przez liczbę godzin urlopu:
12,50 zł/godz. x 40 godz. = 500 zł.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i premie, jako zmienny składnik 
przyjmujemy do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego z okre-
su 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik przebywał 
na urlopie. Sumujemy więc premie i wynagrodzenie za godziny nadlicz-
bowe wypłacone w kwietniu, marcu i lutym:

950 zł + 476 zł + 860 + 255,60 + 600 + 285,60 zł = 3 427,20 zł.
Następnie sumujemy przepracowane godziny w miesiącach przyjętych 

do podstawy wymiaru:
188 godz. + 191 godz. + 176 godz. = 555 godz.

Ustalamy średnie wynagrodzenie za 1 godzinę ze zmiennych składników 
wynagrodzenia. W tym celu sumę premii i godzin nadliczbowych dzieli-
my przez liczbę godzin przepracowanych przez 3 miesiące:

3 427 zł : 555 godz. = 6,17 zł/godz.
Obliczamy wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników wyna-

grodzenia. Stawkę za 1 godzinę urlopu ze zmiennych składników wyna-
grodzenia mnożymy przez liczbę godzin urlopu:

6,17 zł/godz. x 40 godz. = 246,80 zł.
Obliczamy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. W tym celu sumu-

jemy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze stałych składników wy-
nagrodzenia z wynagrodzeniem za urlop ze zmiennych składników wy-
nagrodzenia: 500 zł + 246,80 zł = 746,80 zł.
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Podstawa prawna: § 6 pkt 1, § 7, § 8, § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu… [9].

4.2.  Wynagrodzenie za 2 dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem 
do 14 lat

Pracownikowi opiekującemu się co najmniej jednym dzieckiem w wieku 
do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy 
w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
obliczanego jak wynagrodzenie za urlop, z zastrzeżeniem, że zmienne 
składniki wynagrodzenia oblicza się z miesiąca, w którym pracownik wy-
korzystywał dni wolne. Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w sta-
łej wysokości i korzysta z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do  
14 lat, wynagrodzenie nie wymaga przeliczenia.

Jeśli wynagrodzenie ma charakter zmienny lub obok stałych składni-
ków wynagrodzenia pracownik otrzymuje zmienne składniki, w celu ob-
liczenia wynagrodzenia za dni wolne należy:

l  podstawę wymiaru ustaloną z miesiąca, w którym pracownik ko-
rzystał z dni wolnych, podzielić przez liczbę godzin, w czasie któ-
rych pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została usta-
lona ta podstawa,

l  pomnożyć wynagrodzenie za 1 godzinę pracy przez:
l  liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie 2 dni wolnych, 

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym 
czasie nie korzystał ze zwolnienia na opiekę,

lub
l  przez liczbę wolnych godzin, jeżeli pracownik w danym roku wybie-

rze możliwość korzystania z wolnych godzin, a nie wolnych dni.

przykład 

Pracownik korzystał w maju 2020 r. ze zwolnienia na opiekę w wymiarze 
2 dni (16 godzin). Jego wynagrodzenie w maju 2020 r. składa się z płacy 
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zasadniczej w stałej wysokości 2 000 zł oraz prowizji w wysokości 800 zł.
2 000 zł : 160 = 12,50 zł.

Stawkę za 1 godzinę zwolnienia mnożymy przez liczbę godzin zwolnienia:
12,50 zł x 16 godz. = 200 zł,
160 godz. – 16 godz. = 144 godz.,
800 zł : 144 godz. = 5,56 zł.

Stawkę za 1 godzinę zwolnienia mnożymy przez liczbę godzin zwolnienia:
5,56 zł x 16 godz. = 88,96 zł.

Sumujemy wynagrodzenie uzyskane ze stałych i zmiennych składni-
ków wynagrodzenia:

200 zł + 88,96 = 288,96 zł.
Za dwa dni wolne (16 godzin) z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat 

należy wypłacić pracownikowi 288,96 zł.
Podstawa prawna: art. 1832, art. 188 Kodeksu pracy [1], § 5 rozporządzenia  

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia… 
[8], § 7-§ 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… [9].

4.3. Wynagrodzenie za czas przerwy na karmienie dziecka piersią
Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia i są wliczane do czasu pracy. Wynagrodzenie 
za przerwy na karmienie piersią oblicza się w ten sam sposób, jak oblicza 
się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna: art. 187 Kodeksu pracy [1].

4.4. Prawo do nagrody rocznej, tzw. trzynastki
Nagroda roczna przysługuje pracownikom jednostek sfery budżeto-

wej oraz zakładów, których przepisy wewnątrzzakładowe tak stanowią. 
Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wyso-
kości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalenda-
rzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy ca-
łego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego 
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w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warun-
kiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 pkt 6, art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym  
wynagrodzeniu rocznym… [10].

5. Urlop wychowawczy

5.1. Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy 
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego ma prawo złożyć 

pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, który ma 
on obowiązek uwzględnić. Warunki zawartej między pracownikiem a pra-
codawcą umowy o pracę nie ulegają zmianie. Praca w obniżonym wymia-
rze powoduje automatyczne obniżenie wysokości wynagrodzenia za pra-
cę i jego dostosowanie do nowego wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie 
przysługuje za pracę wykonaną. Zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na 
wymiar urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenie urlopowe.

Uwaga!  W przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbo-
wych, pracownik jest uprawniony do wynagrodzenia oraz dodatku za pra-
cę w godzinach nadliczbowych (art. 1511 kp).

Z warunku przepracowania co najmniej 6 miesięcy w trakcie roku 
kalendarzowego zwolnione są osoby korzystające z urlopów: ma-
cierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego. 
Wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do 
okresu przepracowanego u danego pracodawcy w ciągu roku ka-
lendarzowego. W podstawie nagrody rocznej nie uwzględnia się 
wynagrodzenia otrzymanego za czas choroby, a także zasiłków 
chorobowych i macierzyńskich.
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5.2. Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego

Wynagrodzenie pracownika powracającego do pracy po urlopie 
wychowawczym nie może być niższe od otrzymywanego przed urlo-
pem i jednocześnie nie niższe od przysługującego w dniu podjęcia pra-
cy na stanowisku zajmowanym przed urlopem. Zasada ta dotyczy nie 
tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również innych jego składników 
(dodatków służbowych, funkcyjnych, stażowych itp.). W praktyce ozna-
cza to, że pracownik powracający do pracy powinien otrzymać co naj-
mniej najniższe wynagrodzenie przewidziane w chwili powrotu dla sta-
nowiska zajmowanego przed urlopem. Nie powinno być jednak niższe 
od wynagrodzenia otrzymywanego przed urlopem – gdyż wymagało-
by to zmiany warunków umowy o pracę. 

Wątpliwości dotyczą sposobu ustalenia wynagrodzenia dla pracowni-
ka powracającego z urlopu wychowawczego, w sytuacji, gdy w chwili po-
wrotu jego stanowiska nie ma już w strukturze organizacyjnej zakładu. 
Wtedy należy ustalić wynagrodzenie na poziomie określonym dla stano-
wiska, na którym pracownik zostaje zatrudniony po urlopie, z uwzględ-
nieniem ogólnej zasady, gwarantującej, że wynagrodzenie za pracę po-
winno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi 
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu.

Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego w trakcie 
miesiąca

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, jeśli pracownik był 
w tym miesiącu nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do 
pracy spowodowana chorobą, oblicza się w następujący sposób:

l  miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę go-
dzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,

l  pomnożyć otrzymaną kwotę przez liczbę godzin nieobecności pra-
cownika w pracy z tych przyczyn, a następnie

l  odjąć obliczoną kwotę za czas nieobecności od wynagrodzenia przy-
sługującego za cały miesiąc.
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przykład 

13 kwietnia 2020 r., pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie w sta-
łej miesięcznej wysokości 2 600 zł, powrócił do pracy po urlopie wycho-
wawczym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Chcąc obliczyć kwotę wy-
nagrodzenia przysługującego za dni przepracowane w kwietniu 2020 r., 
pracodawca powinien:

l  podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przy-
padających do przepracowania w kwietniu 2020 r : 2 600 zł : 168 go-
dzin = 15,47 zł,

l  pomnożyć otrzymaną kwotę przez liczbę godzin roboczych przypa-
dających na nieobecność pracownika spowodowaną urlopem wycho-
wawczym: 15,47 zł x 64 godziny (8 dni roboczych x 8 godzin) = 990,08 zł,

l  odjąć uzyskaną kwotę od pełnego miesięcznego wynagrodzenia: 
2 600 zł – 628,80 zł = 1 609,92 zł.

Za dni przepracowane w kwietniu pracownikowi przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości 1 609,92 zł.

Podstawa prawna: art. 1864, art. 1867 Kodeksu pracy [1], § 12 rozporządzenia  
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania  

wynagrodzenia… [8].

5.3.  Prawo do odprawy z powodu rozwiązania umowy o pracę 
z przyczyn niedotyczących pracowników

Ochrona pracowników korzystających z urlopów wychowawczych nie 
obowiązuje w czasie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. 
Zasada dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób. Roz-
wiązanie umowy w trybie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych 
[3] pociąga za sobą obowiązek wypłacenia odprawy pieniężnej. W przy-
padku pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego, podstawą 
do obliczenia wysokości odprawy jest wynagrodzenie, jakie pracownik 
otrzymałby w miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, 
gdyby powrócił do pracy po zakończeniu urlopu.
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Wysokość odprawy pieniężnej wynosi:
l  jednomiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony 

u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
l  dwumiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony 

u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
l  trzymiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony 

u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Maksymalna kwota odprawy w 2020 r. wynosi 39 000 zł (15 × 2 600 zł).
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy ob-

liczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-

nu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia 
u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, tj. jeśli u pracodawcy wy-
stąpił spadek dochodów, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub 
usług, nie mniej niż o 15% lub nie mniej niż o 25%, w zależności od wybra-
nego okresu referencyjnego, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu 
wynagrodzeń, przez który rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wy-
nagrodzeń pracowników, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego 
świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracowni-
kowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidu-
ją obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięcio-
krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. 26 000 zł.
Podstawa prawna: art. 8 ust.1,3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania... 

[3], § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... [9]; art. 15gd ustawy o dopłatach  

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19… [22].

5.4. Prawo do nagrody jubileuszowej
Prawo do nagrody jubileuszowej i jej wysokość, w tym uwzględnianie 

okresów pracy oraz innych okresów pozostawania w zatrudnieniu, ale 
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bez wykonywania pracy, wynika z przepisów szczególnych lub postano-
wień wewnątrzzakładowych, tj. układu zbiorowego pracy albo regulami-
nu wynagradzania. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakoń-
czenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze, m.in. prawo do nagrody jubileuszowej. Z dniem zakończe-
nia tego urlopu powinno ustalić się staż pracy uprawniający do otrzyma-
nia nagrody i termin wypłaty.

przykład 

W spółce, w której od ponad 9 lat jest zatrudniona pracownica, zgod-
nie z postanowieniami regulaminu wynagradzania wypłacane są pra-
cownikom nagrody jubileuszowe. Od lipca 2020 r. pracownica przebywa 
na urlopie wychowawczym (35 miesięcy). Nagrodę jubileuszową z tytułu 
10-letniego stażu pracy pracownica otrzyma po zakończeniu urlopu wy-
chowawczego lub w razie wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna: art. 1865 Kodeksu pracy [1].

6. Nowe świadczenie rodzicielskie
1 stycznia 2016 r. przepisy znowelizowanej ustawy o świadczeniach ro-

dzinnych, wprowadziły nowe świadczenie z tytułu wychowywania dziecka 
– świadczenie rodzicielskie, którego miesięczna wysokość wynosi 1 000 zł. 
Prawo do niego uzyskają osoby, którym urodziło się dziecko, a które nie 
są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, m.in. bezrobotni, studenci czy 
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło. Ustalenie prawa 
do świadczenia rodzicielskiego i jego wypłata należy do właściwego orga-
nu, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Podstawa prawna: art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych [11].
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V. Urlop wypoczynkowy

1. Prawo do pierwszego urlopu
Prawo pracownika do wypoczynku jest jedną z podstawowych zasad 

prawa pracy. Urlop wypoczynkowy jest przeznaczony na regenerację sił 
utraconych w toku pracy, dlatego powinien być coroczny i nieprzerwany. 
Oznacza to że, co do zasady, powinien być wykorzystywany w danym roku 
kalendarzowym oraz udzielany w całości. Pracownik zatrudniony po raz 
pierwszy, nabywa prawo do urlopu po przepracowaniu miesiąca, w wy-
sokości 1/12 rocznego wymiaru. Oznacza to, że w dniu podjęcia pracy nie 
może ubiegać się o urlop, gdyż prawo do niego nabędzie dopiero po prze-
pracowaniu miesiąca. Miesięczny termin nie musi odpowiadać miesiąco-
wi kalendarzowemu, tj. trwać od jego pierwszego do ostatniego dnia. Li-
czymy go tak, jak większość terminów w prawie pracy – upływa w dniu 
poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu 
dniowi terminu. Jeżeli zatem pracownik rozpoczął pracę 5 lutego, to mie-
sięczny termin zatrudnienia upływa 4 marca tego roku, a jeżeli 28 czerw-
ca, to upływa on 27 lipca tego roku itd.

Za każdy przepracowany miesiąc pracownik nabywa prawo do urlopu 
w wymiarze 1,66 dnia (dla pełnego etatu), jeżeli jego roczny wymiar urlo-
pu wynosi 20 dni (20/12) i 2,16 dnia (dla pełnego etatu), jeżeli wynosi on 26 
dni (26/12). Gdy pracownik będzie chciał skorzystać z urlopu wypoczyn-
kowego przez cały tydzień, będzie musiał poczekać 3 miesiące, aż uzbie-
ra 5 dni urlopu. Takie zasady nabywania prawa do urlopu obowiązują go 
do końca roku kalendarzowego, w którym po raz pierwszy podjął pracę, 
i to bez względu na liczbę pracodawców.

przykład 

Pracownik wykonywał pierwszą pracę w okresie od 1 lutego do 31 sierp-
nia (7 miesięcy), kolejną rozpocznie w nowej firmie w tym samym roku ka-
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lendarzowym, od 15 września. W tej sytuacji, mimo że kolejne zatrudnie-
nie nie jest dla niego pierwszą pracą, do końca tego roku kalendarzowego 
rozliczamy go z urlopu według wyżej opisanych zasad.

Przepisy nie nakładają obowiązku zaokrąglania tak ustalonego urlopu 
do pełnego dnia. Jeżeli zatem pracownik po miesiącu pracy będzie chciał 
skorzystać z urlopu, będzie miał prawo do wolnego w wymiarze 1,66 dnia, 
a nie do całych 2 dni, a po dwóch miesiącach do 3,33 dnia, a nie 4 dni. Do-
piero od następnego roku kalendarzowego nabędzie prawo do urlopu 
z góry, w pełnym należnym mu wymiarze.

przykład 

Pracownik podejmuje pierwszą pracę 15 września 2019 r. na podstawie 
umowy na czas określony do 31 grudnia 2020 r. Prawo do urlopu nabywa 
w terminach: 14 października 2019 r. – 1,66 dnia, 14 listopada 2019 r. – 1,66 
dnia, 14 grudnia 2019 r. – 1,66 dnia, a 1 stycznia 2020 r. nabywa prawo do 
całego urlopu za 2020 r., tj. 20 dni.

W pierwszym roku pracy mogą wystąpić przypadki, że pracownik nie 
nabędzie prawa do urlopu, np. będzie zatrudniony u danego pracodaw-
cy krócej niż miesiąc (np. od 1 do 25 lipca) albo stosunek pracy rozpocz-
nie się po 1 grudnia. W drugiej sytuacji pracownik w danym roku kalenda-
rzowym nie osiągnie co najmniej miesięcznego stażu pracy, a zatem nie 
nabędzie prawa do urlopu, ale 1 stycznia następnego roku kalendarzo-
wego będzie miał z góry prawo do całości urlopu, na ogólnych zasadach.

Podstawa prawna: art. 152, art. 153, art. 154 Kodeksu pracy [1].

2. Wymiar urlopu
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika uzależniony jest od 

stażu pracy, do którego zaliczamy:
1) pracowniczy staż pracy,
2) ukończoną szkołę,
3) inne okresy zaliczalne.
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Do pracowniczego stażu pracy wliczamy wszystkie udokumentowane 
przez pracownika dotychczasowe okresy zatrudnienia, bez względu na 
wymiar czasu pracy czy sposób ustania stosunku pracy. Jeżeli w tym sa-
mym czasie pracownik pozostawał we więcej niż jednym stosunku pracy, 
do stażu pracy wliczamy tylko jeden z tych okresów, np. pracownik przed-
stawia świadectwa pracy, z których wynika, że był zatrudniony w firmie 
A od 1 grudnia 2012 r. do 31 marca 2014 r. (1 rok i 4 miesiące), a w firmie B 
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (1 rok); do stażu pracy, od które-
go uzależniony jest wymiar urlopu, zaliczamy mu 2 lata i 1 miesiąc. Okre-
sy pracy od stycznia do marca 2014 r. w obu firmach pokrywają się i dla-
tego nie liczymy ich podwójnie.

Należy również pamiętać o konieczności zaliczenia pracownikowi nie-
zakończonego stosunku pracy. Jeśli pracownik, którego łączy już stosunek 
pracy z innym pracodawcą, podejmie nowe zatrudnienie, do pracowni-
czego stażu pracy winniśmy wliczyć okres niezakończonego zatrudnie-
nia w części przypadającej przed nawiązaniem kolejnego stosunku pracy. 
Okres, który wlicza się do stażu pracy z tytułu ukończonej szkoły, uzależ-
niony jest od jej rodzaju. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlo-
pu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1)  zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej -– przewidzia-
ny programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 

3 lata,
2)  średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania 

czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3)  średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równo-

rzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki nie podlegają sumowaniu, co oznacza, że pracownikowi, 

który ukończył kilka szkół, zaliczamy tylko jeden z tych okresów. Osobie 
posiadającej np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i dy-
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plom studiów wyższych (licencjackich) wliczamy tylko 8 lat z tytułu ukoń-
czenia szkoły wyższej. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrud-
nienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź 
okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, za-
leżnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Okresy zaliczalne, to takie okresy nieświadczenia pracy, które z mocy 
ustawy są zaliczane do pracowniczego stażu pracy. 

Najczęściej spotykane to:
l  okres pobierania stypendiów i zasiłków dla bezrobotnych, udokumen-

towane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych 
(art. 79 i art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia… [12]),

l  okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym (art. 1 usta-
wy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rol-
nym… [13]),

l  zasadnicza służba wojskowa (art. 120 ustawy o powszechnym obo-
wiązku… [14]),

l  okres, za który pracownikowi przyznano odszkodowanie z powodu 
wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę (art. 51 § 2  
Kodeksu pracy [1]),

l  okres skróconego wypowiedzenia (art. 361 § 2 Kodeksu pracy [1]).
Zsumowanie wszystkich okresów, które wchodzą do stażu pracy, jest 

pierwszym krokiem do ustalenia należnego pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego. Od niego zależy bowiem roczny wymiar urlopu wypoczyn-
kowego dla zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i wynosi:

l  20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
l  26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Uwaga!  W sytuacji, gdy pracownik będzie zatrudniony na część etatu 
albo okres zatrudnienia nie będzie obejmował całego roku kalendarzo-
wego, wymiar urlopu ulegnie obniżeniu. W roku kalendarzowym, w któ-
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rym upływa pracownikowi 10-letni staż pracy, uprawniający go do wyż-
szego urlopu, przysługuje mu urlop uzupełniający. Prawo do tego urlopu 
pracownik nabywa z dniem osiągnięcia wymaganego stażu pracy.

przykład 

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nie-
określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, 15 maja 2020 r. upływa 10-let-
ni staż pracy. Zatem 1 stycznia 2020 r. pracownik będzie miał prawo do 20 
dni urlopu, a 15 maja 2020 r. nabędzie prawo do 6 dni urlopu uzupełniają-
cego. Gdyby doszło do rozwiązania stosunku pracy przed 15 maja 2020 r., 
obowiązkiem pracodawcy byłoby rozliczenie się z pracownikiem z urlo-
pu proporcjonalnego, liczonego z wymiaru 20 dni urlopu, a w przypadku 
ustania stosunku pracy po 15 maja 2020 r. – już z wymiaru 26 dni urlopu.

Podstawa prawna: art. 154, 1541, art. 155 Kodeksu pracy [1].

3. Wymiar urlopu dla niepełnego etatu
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze 

czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pra-
cownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony dla pełnego eta-
tu, tj. 20 dni lub 26 dni. Dokonując tych obliczeń, niepełny dzień urlopu 
zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

przykład 

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu z prawem 
do 20 dni urlopu – wynosi 7 dni (20 x 1/3 = 6,66, tj. 7 dni urlopu), a dla pra-
cownika zatrudnionego na 3/4 etatu z prawem do 26 dni urlopu – wyno-
si 20 dni (26 x 3/4 = 19,5, tj. 20 dni urlopu).

Podstawa prawna: art. 154 Kodeksu pracy [1].

4. Urlop proporcjonalny
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który nie przepraco-

wał pełnego roku kalendarzowego, ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 
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Przepisy o urlopach proporcjonalnych będą miały zatem zastosowanie:
l  w razie rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego,
l  w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego,
l  do umów terminowych, których termin rozpoczęcia i zakończenia 

przypada w trakcie roku kalendarzowego. 

Ustalając wymiar urlopu proporcjonalnego przyjmujemy, że kalenda-
rzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu przysłu-
gującego pracownikowi, przy czym niepełny miesiąc zaokrągla się w górę 
do pełnego miesiąca. Oznacza to, że urlop obliczamy również z tych mie-
sięcy, które są objęte zatrudnieniem tylko w części. Odstępstwo od tej 
zasady dotyczy tylko jednego przypadku – jeżeli ustanie stosunku pra-
cy u dotychczasowego pracodawcy i zatrudnienie u kolejnego następuje 
w tym samym miesiącu kalendarzowym. Wtedy zaokrąglenia do pełne-
go miesiąca dokonuje jedynie dotychczasowy pracodawca. Zasady obli-
czania urlopu proporcjonalnego można przedstawić za pomocą wzoru:

Up = M x W/12

gdzie Up – oznacza wymiar urlopu proporcjonalnego, M – ilość miesięcy 
kalendarzowych przypadających na okres zatrudnienia u danego praco-
dawcy w danym roku kalendarzowym, a W – należny pracownikowi rocz-
ny wymiar urlopu, odpowiednio skorygowany dla pracowników zatrud-
nionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Obliczając urlop proporcjonalny należy pamiętać, że wynik uzyskuje-
my zawsze w pełnych dniach, zatem niepełny dzień urlopu zaokrąglamy 
w górę do pełnego dnia.

przykład 1

Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy do 2 lu-
tego 2020 r., z prawem do rocznego urlopu w wymiarze 20 dni – przysłu-
gują 4 dni urlopu wypoczynkowego za 2020 r. (2 x 20/12 = 3,33, tj. 4 dni 
urlopu), a drugiemu pracownikowi, zatrudnionemu na 1/2 etatu i na czas 
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określony od 12 marca 2020 r. do 11 września 2020 r., z prawem do 26 dni 
urlopu – przysługuje 8 dni urlopu wypoczynkowego za 2020 r. (7 x 13/12 
= 7,58, tj. 8 dni urlopu).

Gdyby drugi pracownik – przed rozpoczęciem pracy 12 marca 2020 r. 
– zakończył w tym miesiącu stosunek pracy u innego pracodawcy, prawo 
do urlopu za marzec nabyłby u poprzedniego pracodawcy, a nowy praco-
dawca miałby obowiązek rozliczyć go z urlopu za pozostałe miesiące (od 
kwietnia do września 2020 r.) w wymiarze 7 dni (6 x 13/12 = 6,5, tj. 7 dni). Je-
żeli w trakcie zatrudnienia ulega zmianie wymiar czasu pracy, ustalamy na-
leżny pracownikowi wymiar urlopu odrębnie dla każdego z tych okresów.

przykład 2

Pracownik z ponad 10-letnim stażem pracy od 1 stycznia do 31 marca 
2020 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od 1 kwietnia do końca roku w peł-
nym wymiarze czasu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego ustalamy 
odrębnie za pierwsze trzy miesiące roku (3 x 13/12 = 3,25, tj. 4 dni) i od-
rębnie za pozostałe miesiące (9 x 26/12 = 19,5, tj. 20 dni), co daje roczny 
urlop w wymiarze 24 dni.

Jeżeli pracownik przed zakończeniem stosunku pracy wykorzystał urlop 
wypoczynkowy w wyższym wymiarze niż wynikałoby z obliczeń urlopu 
proporcjonalnego, to u kolejnego pracodawcy będzie mógł skorzystać 
z urlopu w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar urlopu w roku 
kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu prze-
pracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

przykład 3

Pracownik, z prawem do rocznego urlopu w wymiarze 20 dni, od  
1 stycznia 2019 r. do 14 kwietnia 2020 r. był zatrudniony u pierwszego pra-
codawcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Za 2020 r. nabył prawo do urlo-
pu proporcjonalnego w wymiarze 7 dni (4 x 20/12), ale przed rozwiązaniem 
stosunku pracy wykorzystał 15 dni urlopu. Podejmując pracę u kolejnego 
pracodawcy z dniem 15 kwietnia 2020 r., do końca 2020 r. będzie mógł sko-
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rzystać tylko z 5 dni urlopu. Gdyby wykorzystał u pierwszego pracodaw-
cy 10 dni, to tyle samo pozostałoby mu do wykorzystania u drugiego pra-
codawcy. Roczny wymiar urlopu tego pracownika wynosi bowiem 20 dni.

Wpływ na wymiar urlopu należnego pracownikowi mają również nie-
które okresy nieświadczenia pracy. Dotyczy to tylko nieobecności pracow-
nika w pracy spowodowanej:

1) urlopem bezpłatnym,
2) urlopem wychowawczym,
3)  odbywaniem zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, 

okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwi-
czeń wojskowych,

4) tymczasowym aresztowaniem,
5) odbywaniem kary pozbawienia wolności,
6) nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy.
Za każdy miesiąc takiej nieobecności obniżamy proporcjonalnie wymiar 

urlopu wypoczynkowego tego pracownika, pamiętając, że gdy nieobec-
ność rozpoczyna się w jednym roku kalendarzowym, a kończy w następ-
nym lub kolejnych latach kalendarzowych, proporcjonalnego obniżenia 
wymiaru urlopu dokonujemy tylko za ten rok, w którym następuje powrót 
do pracy. Wymiar urlopu za rok, w którym rozpoczyna się ta nieobecność, 
nie ulega zmianie. Za lata kalendarzowe objęte w całości tą nieobecno-
ścią, w których pracownik nie przepracował ani jednego dnia, nie naby-
wa prawa do urlopu.

przykład 4

Pracownik przebywał na urlopie wychowawczym przez 2 lata – od  
1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Nie miało to wpływu na 
urlop wypoczynkowy za 2018 r. Za 2019 r. pracownik nie nabył pra-
wa do urlopu, a za 2020 r. uzyskał urlop w wymiarze proporcjonalnym,  
za 3 miesiące pozostałe do przepracowania do końca roku 

(np. 3 x 26/12 = 6,48, tj. 7 dni).
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W przypadku, gdy jedna z nieobecności, trwająca dłużej niż miesiąc, roz-
pocznie i zakończy się w tym samym roku kalendarzowym, wymiar urlo-
pu pracownika ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed roz-
poczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym 
mu lub w wyższym wymiarze. Zasada ta nie dotyczy urlopu wychowaw-
czego, co oznacza, że urlop wychowawczy, który rozpoczyna się i kończy 
w tym samym roku kalendarzowym, nie obniża wymiaru należnego pra-
cownikowi urlopu wypoczynkowego.

przykład 5

Pracownik od 1 lutego 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. korzystał z urlopu 
bezpłatnego. W związku z powyższym wymiar urlopu tego pracownika 
za 2020 r. uległ obniżeniu o 2/12 (okresu od 1 do 15 kwietnia – tj. niepeł-
nego miesiąca, nie uwzględniamy).

Gdyby w tym czasie pracownik korzystał z urlopu wychowawczego, 
wymiar jego urlopu wypoczynkowego nie uległby zmianie.

Dokonując obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego należy pamię-
tać o następujących zasadach:

1. Okresy niewykonywania pracy muszą trwać co najmniej 1 miesiąc 
w danym roku kalendarzowym, krótsze okresy nie pomniejszają urlo-
pu wypoczynkowego,

2. Okresy niewykonywania pracy krótsze niż 1 miesiąc podlegają sumo-
waniu (w danym roku kalendarzowym), aż do osiągnięcia 30 dni,

3. Sumowaniu podlegają wszystkie okresy, a nie tylko jednorodne, co 
oznacza, że np. czas urlopu bezpłatnego i nieusprawiedliwionej nieobec-
ności proporcjonalnie pomniejszają wymiar urlopu wypoczynkowego, 
gdy łącznie będą trwać co najmniej 30 dni,

4. Proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu dokonujemy tylko w tym 
roku kalendarzowym, w którym wystąpiły wymienione okresy, bez możli-
wości pomniejszenia urlopu w następnym roku kalendarzowym,
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5. Wymiar urlopu za dany rok kalendarzowy obniżamy dopiero po wy-
stąpieniu w tym roku okresu niewykonywania pracy,

6. Katalog przyczyn pomniejszenia urlopu wypoczynkowego 
jest zamknięty.

Podstawa prawna: art. 1551, art. 1552, art. 1552a Kodeksu pracy [1]; rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad  

udzielania urlopu wypoczynkowego…[9].

5. Udzielanie urlopu
Prawo do urlopu ma pracownik, ale zawsze udziela go pracodawca. 

Pracownik nie może sam podjąć wiążącej pracodawcę decyzji, że okre-
ślony dzień będzie dla niego dniem wolnym od pracy. Nawet w warun-
kach, w których przepisy dają mu prawo do określenia terminu jego wy-
korzystania, urlopu udziela pracodawca. Istnieją dwa warianty udzielania 
urlopu wypoczynkowego – na podstawie planu urlopów bądź w termi-
nie uzgodnionym z pracownikiem.

Pierwszy sposób jest dla pracodawcy o tyle wygodniejszy, że może 
narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu. Podczas tworze-
nia planu urlopów na dany rok kalendarzowy, pracodawca winien zebrać 
od pracowników informacje o preferowanych przez nich terminach wy-
korzystania urlopu, ale wnioskami tymi nie jest związany, choć w miarę 
możliwości powinien je uwzględnić. Opracowując plan, musi pamiętać 
o konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Urlop nie może ne-
gatywnie wpływać na proces pracy w zakładzie. Przepisy nie określają 
terminu opracowania planu urlopów i podania go do wiadomości pra-
cownikom, ale, biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy on danego roku ka-
lendarzowego, powinno to nastąpić z początkiem tego roku.

Uwaga!  Plan urlopów nie może obejmować 4 dni urlopu na żądanie.

Udzielanie urlopu poza planem urlopów następuje w terminie uzgod-
nionym z pracownikiem. Taka sama zasada obowiązuje u pracodawcy, 
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który nie tworzy planu urlopów. Odstąpienie od jego tworzenia wy-
maga uzyskania zgody związków zawodowych, jeżeli działają w za-
kładzie pracy.

Aby umożliwić pracownikowi regenerację sił utraconych w toku pracy, 
pracodawca powinien zapewnić realizację zasady ciągłości urlopu i jego 
regularności. Zasada ciągłości nakazuje udzielenie pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego w pełnym należnym mu wymiarze. Możliwość dzie-
lenia urlopu na części jest dopuszczalna tylko na wniosek pracowni-
ka i z zachowaniem wymogu, aby co najmniej jedna część wypoczyn-
ku obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, czyli 
co najmniej 2 tygodnie.

Urlopu należy udzielać pracownikowi corocznie, w terminie do końca 
roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli 
pracownik nabył prawo do 26 dni urlopu z dniem 1 stycznia 2020 r., to do 
31 grudnia 2020 r. powinien wykorzystać go w całości. W przypadku bra-
ku takiej możliwości, urlopu należy udzielić najpóźniej do dnia 30 wrze-
śnia następnego roku kalendarzowego. Przyjmuje się, że termin zostanie 
dochowany, jeżeli urlop rozpocznie się najpóźniej 30 września.

Zdaniem Sądu Najwyższego
W wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 124/05) Sąd Najwyższy 

orzekł, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy 
ten nie wyraża na to zgody. Oznacza to, że w przypadku udzielania urlopu 
należnego za poprzednie lata kalendarzowe, pracodawca jest zwolniony 
z obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu jego wykorzystania.

O terminie wykorzystania urlopu pracodawca może zdecydować jed-
nostronnie także w okresie wypowiedzenia. Art. 1671 kp stanowi bowiem, 
że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany 
wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli pracodawca udzieli mu go. Ko-
deks pracy przewiduje również przypadki, w których pracodawca jest zo-
bowiązany do udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego w ter-
minie przez niego wskazanym. Dotyczy to urlopu na żądanie oraz urlopu 
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po urlopach związanych z rodzicielstwem. Na wniosek pracownika praco-
dawca udziela mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ma-
cierzyńskim, rodzicielskim lub ojcowskim. Oznacza to, że jeszcze w trak-
cie korzystania z jednego z tych urlopów pracownik może złożyć wniosek 
o udzielenie mu, bezpośrednio po jego zakończeniu, urlopu wypoczynko-
wego, a pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić ten wniosek. Taka 
interpretacja przepisu została potwierdzona przez Sąd Najwyższy w wy-
roku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 590/00), który stanowi, że 
pracodawca jest związany wnioskiem zawierającym propozycję terminu 
udzielenia urlopu wypoczynkowego pochodzącym od pracownicy, któ-
ra urodziła, lub ma urodzić dziecko, i chciałaby skorzystać z urlopu wypo-
czynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Podstawa prawna: art. 161, art. 162, art. 163, art. 1671, art. 168 Kodeksu pracy [1].

6. Przeliczanie urlopu na godziny
Urlopu wypoczynkowego udziela się w godzinach, a nie dniach. W celu 

ustalenia puli godzin urlopu, jakimi może dysponować pracownik, nale-
ży pomnożyć wymiar należnego mu urlopu przez obowiązującą go do-
bową normę czasu pracy, czyli przez 8 godzin albo inną normę wynika-
jącą z obowiązujących przepisów (np. norma dobowa dla pracowników 
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności wynosi 7 godzin, a dla pracowników służby zdrowia – 7 go-
dzin i 35 minut). Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla 
pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiaro-
wi czasu pracy pracownika w danym dniu.

przykład 1

Pracownik, zatrudniony w równoważnych normach czasu pracy, ma pra-
wo do 26 dni urlopu wypoczynkowego i korzysta z urlopu w dniu, w któ-
rym, zgodnie z rozkładem czasu pracy, winien pracować 10 godzin. Z puli 
208 godzin urlopu wypoczynkowego (26 dni x 8 godzin) odejmujemy 
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pracownikowi 10 godzin i pozostaje mu 198 godzin urlopu. Jeżeli będzie 
korzystał z kolejnego urlopu wypoczynkowego, np. przez 2 dni, w któ-
rych wg harmonogramu jego czas pracy planowany jest odpowiednio  
na 8 i 12 godzin, to z pozostałej puli 198 godzin odejmiemy mu kolejne 20 
godzin (8 godzin + 12 godzin). Pozostanie 178 godzin. Należy zatem od-
różnić pojęcie „dzień urlopu”, przez które rozumiemy 8 godzin, od poję-
cia „dzień nieobecności w pracy z powodu urlopu”, które oznacza liczbę 
dni nieobecności pracownika w pracy z powodu urlopu.

przykład 2

Pracownik, zatrudniony na 1/2 etatu, ma prawo do rocznego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 13 dni, tj. 104 godzin (13 dni x 8 godzin). 
W związku z tym, że rozkład czasu pracy tego pracownika przewiduje pra-
cę po 4 godziny dziennie, nieobecność w pracy spowodowana korzysta-
niem z urlopu wypoczynkowego wyniesie 26 dni (26 dni po 4 godziny = 
104 godziny).

Uwaga!  Urlopu udziela się pracownikowi na cały dzień. Nie można go 
udzielić na część dnia – np. pracownik, który musi załatwić swoje spra-
wy osobiste, nie może wnioskować o udzielenie mu urlopu na połowę 
dnia roboczego. W takim przypadku musi wykorzystać całe 8 godzin. 
Odstępstwo od tej reguły dotyczy sytuacji, kiedy pracownikowi pozo-
stało do wykorzystania tylko kilka godzin urlopu, które nie obejmują 
jego pełnego dobowego wymiaru czasu pracy w dniu, na który ma być 
udzielony urlop.

przykład 3

Pracownikowi pozostało do wykorzystania 7 godzin urlopu i wniósł 
o udzielenie go w dniu, w którym miał przepracować 12 godzin. Praco-
dawca udzielił mu urlopu na 7 godzin, a pozostałe 5 godzin pracownik 
musiał przepracować.

Podstawa prawna: art. 1542 Kodeksu pracy [1].
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7. Urlop na żądanie
W ramach urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo do 4 dni urlo-

pu na żądanie. O terminie jego wykorzystania decyduje osobiście. Prawo 
to przysługuje niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik 
pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. Jeżeli wykorzysta 
ten urlop u pierwszego pracodawcy, a następnie, w tym samym roku ka-
lendarzowym, podejmie zatrudnienie u innego, nie będzie miał już moż-
liwości z niego korzystać.

Pracownik może zgłosić żądanie udzielenia tego urlopu w jakiejkolwiek 
formie – pisemnie, ustnie, telefonicznie lub w inny dostępny sposób. Pra-
codawca nie może ograniczyć tego prawa np. poprzez wprowadzenie za-
sady wnioskowania o niego tylko w formie pisemnej. Takie działanie stało-
by w sprzeczności z przeznaczeniem urlopu na żądanie. Pracownik zgłasza 
żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Zdaniem Sądu Najwyższego
W wyroku z dnia 15 listopada 2006 r. (sygn. akt I PK 128/06) Sąd Najwyż-

szy stwierdził, że pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie 
najpóźniej pierwszego dnia wypoczynku, ale przed rozpoczęciem swo-
jej dniówki roboczej. Uzasadniając stanowisko, Sąd Najwyższy wskazał, 
że urlop na żądanie, mimo jego szczególnego charakteru, nadal musi być 
udzielany przez pracodawcę i pracownik sam nie może go sobie udzielić. 
Z uwagi na fakt, że udzielenie urlopu winno nastąpić przed wyznaczoną 
dla pracownika godziną rozpoczęcia pracy, w takim też terminie pracow-
nik winien zgłosić chęć skorzystania z tego uprawnienia.

Prawo do 4 dni urlopu na żądanie oznacza, że pracownik może 4 razy 
w roku zażądać udzielenia mu urlopu na dzień, który, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu pracy, miał być jego dniem pracy. Gdyby 
pracownik wystąpił o urlop na żądanie np. na 4 dni, w których, zgodnie 
z jego rozkładem czasu pracy, miał pracować po 12 godzin – wykorzystał-
by 48 godzin urlopu, a gdyby występował o taki urlop na dni, w których, 
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zgodnie z jego rozkładem, czas pracy wynosił po 4 godziny, to wykorzy-
stałby 16 godzin urlopu. Urlop na żądanie w wymiarze 4 dni przysługuje 
na dany rok kalendarzowy. Niewykorzystany do końca grudnia nie prze-
pada, ale traci cechy urlopu na żądanie i przechodzi na następny rok ka-
lendarzowy jako urlop zaległy.

Zdaniem Sądu Najwyższego
Pracodawcy często mają wątpliwość, jaki jest charakter urlopu na 

żądanie – a dokładnie, czy każdy wniosek o udzielenie takiego urlopu 
musi być przez pracodawcę uwzględniony. Zagadnieniem tym zajmo-
wał się Sąd Najwyższy, który stoi na stanowisku, że pracodawca jest 
obowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie, ale nie jest to 
obowiązek bezwzględny. Odmowa udzielania urlopu na żądanie wy-
maga istnienia szczególnych okoliczności, które powodują, że zasłu-
gujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecno-
ści pracownika w pracy. Należy podkreślić, że samowolne rozpoczęcie 
urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być 
uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim 
naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych [patrz: wy-
rok z dnia 16 września 2008 r. (sygn. akt II PK 26/08), wyrok z dnia 28 
października 2009 r. (sygn. akt II PK 123/09), wyrok z dnia 7 listopada 
2013 r. (sygn. akt SNO 29/13)].

Podstawa prawna: art. 1672 Kodeksu pracy [1], ustawa  
o świadczeniach rodzinnych [11].

8. Przesunięcie i przerwanie urlopu
Przepisy dopuszczają możliwość przesunięcia terminu urlopu. Może 

to nastąpić z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobec-
ność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy, albo 
na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, za zgodą 
pracodawcy. W sytuacji, w której pracownik rozpoczął korzystanie z urlo-
pu i nie może go kontynuować z powodu:



155

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3)  powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe 

na czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany udzielić go w terminie późniejszym. Co istot-
ne, żadna inna przyczyna nie przerywa urlopu wypoczynkowego.

Odmiennie przepisy regulują sytuację, gdy pracownik nie rozpoczął 
jeszcze urlopu w ustalonym terminie. W takim przypadku wystąpienie 
jakiejkolwiek usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, rodzi 
obowiązek przesunięcia urlopu na termin późniejszy, uzgodniony z pra-
cownikiem. Oznacza to, że np. choroba pracownika zawsze powoduje 
przerwanie urlopu lub jego przesunięcie, natomiast choroba dziecka, na 
którą przysługuje pracownikowi zasiłek opiekuńczy, będzie podstawą do 
przesunięcia urlopu, jeżeli jeszcze się nie rozpoczął, ale nie będzie powo-
dowała jego przerwania.

Podstawa prawna: art. 164, art. 165, art. 166 Kodeksu pracy [1].

9. Odwołanie z urlopu
Urlop jest okresem wypoczynku i nieświadczenia pracy, ale z ważnych 

przyczyn może być przerwany przez pracodawcę. Warunkiem odwołania 
pracownika z urlopu jest wystąpienie ważnych przyczyn:

1. Nieznanych w chwili rozpoczynania urlopu,
2. Powodujących, że obecność pracownika w zakładzie jest niezbędna.
Odwołanie z urlopu jest poleceniem służbowym, którego niewykona-

nie może spowodować zastosowanie wobec pracownika sankcji dyscypli-
narnych, a nawet rozwiązanie stosunku pracy. Pracodawca jest obowiąza-
ny pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku 
z odwołaniem go z urlopu.

Podstawa prawna: art. 167 Kodeksu pracy [1].
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VI.  Obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy wobec 
kobiet w ciąży i matek karmiących 
dziecko piersią

1. Badania lekarskie
Pracodawca jest obowiązany udzielać ciężarnej pracownicy zwolnień 

od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane 
w związku z ciążą, jeżeli nie mogą być przeprowadzone poza godzinami 
pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia.

Uwaga!  Prawo pracownicy do zwolnienia na badania lekarskie jest nie-
zależne od długości zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę czy wymiaru 
czasu pracy, w jakim jest zatrudniona.

Podstawa prawna: art. 185 § 2 Kodeksu pracy [1].

2.  Orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
dotychczasowej pracy

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziec-
ko piersią, która przedstawi orzeczenie lekarskie stwierdzające istnie-
nie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania dotychczasowej 
pracy, jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań okre-
ślonych w tym orzeczeniu lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyelimi-
nować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli 
dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy 
lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca 
jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku 
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takiej możliwości zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadcze-
nia pracy. W razie gdy zmiana warunków pracy, skrócenie czasu pracy 
lub przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, 
pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. W okresie zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy pracownica zachowuje prawo do do-
tychczasowego wynagrodzenia.

Orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywania dotychczasowej pracy wydawane jest:

l  na wniosek pracownicy,
l  na wniosek pracodawcy,
l  z inicjatywy lekarza.

Zaświadczenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko pracownicy;
2) numer PESEL;
3) miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów prawa cywilnego;
4)  stwierdzenie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania do-

tychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko 
piersią, uzasadniających:
a)  przeniesienie pracownicy do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, 

zwolnienie jej na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy albo
b)  zmianę warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku 

pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do in-
nej pracy, a jeżeli to niemożliwe, zwolnienie jej na czas niezbędny 
z obowiązku świadczenia pracy.

Podstawa prawna: art. 179 § 2,3,4 i 5 Kodeksu pracy [1], rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego… [15].

3. Pomieszczenia pracy
Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 kobiet na jednej zmianie jest 

zobowiązany do urządzenia w zakładzie pracy pomieszczenia z miejsca-
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mi do wypoczynku dla kobiet w ciąży i matek karmiących dzieci. Powin-
no ono spełniać następujące wymagania:

l  jego powierzchnia powinna wynosić co najmniej 8 m2,
l  powinny znajdować się w nim miejsca umożliwiające kobietom w cią-

ży i matkom karmiącym dzieci wypoczynek w pozycji leżącej,
l  co najmniej jedno miejsce powinno przypadać na każdych trzysta 

kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, nie mniej niż jedno miejsce.

Uwaga!  Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą 
dziecko piersią przy pracy wzbronionej takiej pracownicy, bez wzglę-
du na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub nie-
bezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, 
a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy.
Pracodawca, zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko 
piersią przy pozostałych pracach wzbronionych, jest obowiązany do-
stosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach 
lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdro-
wia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków 
pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy 
jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść 
pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić 
ja na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym sta-
nowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do 
innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje jej do-
datek wyrównawczy. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagro-
dzenia. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracowni-
cy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku 
świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę 
przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.
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Podstawa prawna: § 39 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów… [16].

4.  Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym dziecko 
piersią

Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią przy 
pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rodzaje 
tych prac zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią [17].

Podstawa prawna: art. 176 Kodeksu pracy [1].
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Akty prawne:

   1.  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 
z późn. zm.).

   2.  Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r.  
poz. 870).

   3.  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1969 z późn. zm.).

   4.  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).

   5.  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 2369).

   6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pra-
cy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r.  
poz. 1632).

   7.  Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1920).

  8.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w spra-
wie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy 
oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych na-
leżności przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 927).

  9.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, 
ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalen-
tu pieniężnego za urlop (t.j. Dz.U. z 1997 r., nr 2 poz. 14 z późn. zm.).
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10.  Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocz-
nym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r.  
poz. 1872).

11.  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 111).

12.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409).

13.  Ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (t.j. Dz.U. z 1990 r.  
Nr 54 poz. 310).

14.  Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

15.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 marca 2006 r. w sprawie spo-
sobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzające-
go przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczaso-
wej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią  
(t.j. Dz.U. Nr 42 poz. 292).

16.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

17.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wy-
kazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (t.j. Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 796).

18.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wypo-
sażonych w monitory ekranowe (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).

19.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zagro-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845).

20.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm).
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21.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r.  
poz. 426 z późn. zm.).

22.  Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutka-
mi COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 
1086 z późn. zm.).

23.  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele 
i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 466).

24.  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pra-
cowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołącza-
nych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 poz. 2243).
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