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UrLOpY i zaSiłki  
związane z rODzicieLStwem  

pO zmianacH przepiSÓw

wStĘp

Ostatnie	nowelizacje	Kodeksu	pracy	wprowadziły	rewolucyjne	zmiany	w	zakresie	upraw-
nień	 pracowniczych	 związanych	 z	 rodzicielstwem.	 Nowelizacje	 zostały	 wprowadzone	
ustawami:

■■ z	15	maja	2015	r.	o	zmianie	ustawy	o	świadczeniach	pieniężnych	z	ubezpieczenia	społecz-
nego	w	razie	choroby	i	macierzyństwa	oraz	niektórych	innych	ustaw,	oraz

■■ z	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw.	

Celem	 pierwszej	 z	 wymienionych	 nowelizacji	 było	 przyznanie	 większych	 praw	 ojcom	
dzieci	 w	 szczególnych	 sytuacjach.	 Ustawa	 zwiększyła	 uprawnienia	 pracowników-ojców,	
chcących	wykorzystać	urlop	macierzyński,	dodatkowy	urlop	macierzyński	lub	urlop	rodzi-
cielski,	 gdy	 muszą	 oni	 przejąć	 sprawowanie	 osobistej	 opieki	 nad	 dzieckiem.	 Nowelizacja	
obowiązuje	od	14	sierpnia	2015	r.

Druga	nowelizacja	ma	za	zadanie	uprościć	system	urlopów	związanych	z	rodzicielstwem	
i	opieką	nad	dziećmi	oraz	zmodyfikować	dotychczasowe	uregulowania	w	tym	zakresie.	W	re-
zultacie	dodatkowy	urlop	macierzyński	zostanie	włączony	do	urlopu	rodzicielskiego.	Krąg	
osób	uprawnionych	do	urlopu	macierzyńskiego	zwiększy	się	o	innych	ubezpieczonych	człon-
ków	najbliższej	rodziny.	Nowe	przepisy	unormują	też	sytuację,	gdy	matka	dziecka,	nieposia-
dająca	tytułu	do	objęcia	ubezpieczeniem	społecznym	w	razie	choroby	i	macierzyństwa,	po-
dejmuje	zatrudnienie.	Ustawa	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

Znowelizowane	przepisy	wprowadzają	również	zmiany	w	zakresie	uprawnień	do	zasiłku	
macierzyńskiego.	Ponadto	ustawa	z	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	o	świadczeniach	ro-
dzinnych	oraz	niektórych	innych	ustaw	wprowadza	minimalną	kwotę	zasiłku	macierzyńskie-
go,	która	dla	wszystkich	grup	ubezpieczonych	będzie	nie	niższa	niż	1000	zł	(kwota	świadcze-
nia	 rodzicielskiego).	 Większość	 nowych	 przepisów	 dotyczących	 zasiłku	 macierzyńskiego	
wejdzie	w	życie	1	i	2	stycznia	2016	r.
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i.  zmianY w UrLOpacH macierzYŃSkicH  
OD 14 Sierpnia 2015 r.

14	sierpnia	2015	r.	weszły	w	życie	przepisy	ustawy	z	15	maja	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
o	świadczeniach	z	ubezpieczenia	społecznego	w	razie	choroby	i	macierzyństwa	oraz	nie-
których	innych	ustaw	(dalej:	ustawa	z	15	maja	2015	r.).	Znowelizowała	ona	przepisy	usta-
wy	–	Kodeks	pracy	 (dalej:	 k.p.)	 dotyczące	płatnych	urlopów	związanych	z	urodzeniem	
dziecka.	

1. Urlop macierzyński dla pracownika-ojca

Nowelizacja	Kodeksu	pracy,	która	weszła	w	życie	14	sierpnia	2015	r.,	rozszerza	uprawnienia	
urlopowe	pracowników-ojców	wychowujących	dziecko	na	dwie	nowe	sytuacje,	tj.:
1)	 porzucenie	przez	pracownicę	dziecka	w	trakcie	podstawowego	urlopu	macierzyńskiego,
2)	 	rezygnację	z	podstawowego	urlopu	macierzyńskiego	przez	pracownicę	legitymującą	się	

orzeczeniem	o	niezdolności	do	samodzielnej	egzystencji,	której	stan	zdrowia	uniemożli-
wia	sprawowanie	osobistej	opieki	nad	dzieckiem,	po	wykorzystaniu	po	porodzie	co	naj-
mniej	8	tygodni	urlopu	macierzyńskiego.
Ponadto	po	zmianach	przepisów	ojciec	dziecka	może	skorzystać	z	urlopu	macierzyń-

skiego	 i	 rodzicielskiego,	mimo	że	matka	nie	 jest	pracownikiem,	w	następujących	sy	tu	a-
cjach:

■■ zgonu	matki	dziecka,
■■ porzucenia	dziecka	przez	matkę,
■■ niemożności	sprawowania	przez	matkę	opieki	z	uwagi	na	niezdolność	do	samodzielnej	

egzystencji.

Zgodnie	z	dotychczasowymi	przepisami	ubezpieczony	ojciec	dziecka	nie	mógł	w	 tych	
przypadkach	skorzystać	z	urlopu	macierzyńskiego	i	rodzicielskiego,	gdyż	warunkiem	przeję-
cia	części	lub	całości	uprawnień	rodzicielskich	było	korzystanie	przez	matkę	z	urlopu	macie-
rzyńskiego	lub	rodzicielskiego,	co	przysługuje	jedynie	pracownikom.

Zatem	po	nowelizacji	przepisów	od	14	sierpnia	2015	r.	pracownik-ojciec	dziecka	ma	pra-
wo	do	części	urlopu	macierzyńskiego	w	razie:

■■ zgonu	pracownicy	w	czasie	urlopu	macierzyńskiego	(w	każdym	czasie),
■■ porzucenia	 dziecka	 w	 czasie	 urlopu	 macierzyńskiego	 przez	 matkę	 będącą	 pracownicą	

(w	każdym	czasie),
■■ rezygnacji	pracownicy-matki	dziecka	po	wykorzystaniu	8	tygodni	urlopu	macierzyńskie-

go	w	przypadku,	gdy	pracownica	legitymuje	się	orzeczeniem	o	niezdolności	do	samo-
dzielnej	egzystencji	i	stan	jej	zdrowia	uniemożliwia	sprawowanie	jej	osobistej	opieki	nad	
dzieckiem,

■■ zgonu	matki	dziecka	niebędącej	pracownicą	(w	każdym	czasie),	
■■ porzucenia	dziecka	przez	matkę	niebędąca	pracownicą	(w	każdym	czasie),
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Urlopy i zasiłki związane z rodzicielstwem po zmianach przepisów

■■ w	razie,	gdy	matka	dziecka	niebędąca	pracownicą	legitymuje	się	orzeczeniem	o	niezdol-
ności	do	samodzielnej	egzystencji	i	stan	jej	zdrowia	uniemożliwia	jej	sprawowanie	osobi-
stej	opieki	nad	dzieckiem	(w	każdym	czasie).
Z	wyjątkiem	powyższych	przypadków	pracownik,	tak	jak	dotychczas,	może	skorzystać	

z	części	urlopu	macierzyńskiego	w	przypadku	rezygnacji	pracownicy	z	tego	urlopu	po	wyko-
rzystaniu	przez	nią	14	tygodni.	

   po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica 
może z niego zrezygnować, pod warunkiem że część tego urlopu 
wykorzysta pracownik-ojciec dziecka.

Zatem	obecnie	pracownik-ojciec	może	skorzystać	z	części	urlopu	macierzyńskiego	w	ści-
śle	określonych	prawem	przypadkach,	z	tym	że	w	przypadku	„przejęcia”	części	tego	urlopu	
po	pracownicy,	która	rezygnuje	z	urlopu	macierzyńskiego	z	powodu	stanu	zdrowia	uniemoż-
liwiającego	jej	sprawowanie	opieki	na	dzieckiem,	musi	upłynąć	8	 tygodni	od	porodu.	Ten	
czas	jest	bowiem	zarezerwowany	dla	pracownicy	nie	tylko	w	celu	opiekowania	się	dzieckiem,	
ale	również	na	odzyskanie	sił	fizycznych	po	ciąży	i	porodzie	(nawet	jeżeli	w	tym	czasie	opie-
ki	nad	dzieckiem	nie	sprawuje).	W	odniesieniu	do	przejęcia	części	tego	urlopu	po	pracownicy	
porzucającej	dziecko	może	powstać	wątpliwość,	czy	ona	także	powinna	obowiązkowo	wyko-
rzystać	8	tygodni	tzw.	biologicznej	części	tego	urlopu,	jednakże	z	przepisów	Kodeksu	pracy	
taki	obowiązek	wprost	nie	wynika,	zatem	wykorzystanie	przez	pracownicę	tej	części	urlopu	
macierzyńskiego	nie	jest	obowiązkowe.

Po	 zmianach	 przepisów	 łączna	 długość	 płatnych	 urlopów	 związanych	 z	 urodzeniem	
dziecka	(urlop	macierzyński,	dodatkowy	urlop	macierzyński	i	urlop	rodzicielski)	nie	zmieni-
ła	się	i	nadal	wynosi	ona	maksymalnie	52	tygodnie	w	przypadku	urodzenia	jednego	dziecka	
i	od	65	do	71	tygodni	w	przypadku	urodzenia	większej	liczby	dzieci.

Pracownik-ojciec	w	wymienionych	wyżej	okolicznościach	może	także	„przejąć”	dodatko-
wy	urlop	macierzyński	i	urlop	rodzicielski.

2. wniosek o urlop związany z rodzicielstwem

Jeżeli	pracownik-ojciec	dziecka	zamierza	korzystać	z	urlopu	macierzyńskiego,	dodatkowego	
urlopu	macierzyńskiego	i	urlopu	rodzicielskiego	w	wymienionych	wyżej	okolicznościach	na	
podstawie	tzw.	długiego	wniosku,	to	wniosek	o	udzielenie	tych	urlopów	składa	w	terminie	
14	dni	od	dnia	porodu,	występując	również	o	udzielenie	mu	urlopu	macierzyńskiego.

We wniosku określa się termin rozpoczęcia urlopu oraz okres, w którym pracownik 
zamierza korzystać z urlopu albo jego części.	Pracownik	składa	wniosek	o	urlop	albo	jego	
część	nie	później	niż	na	1	dzień	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	urlopu	albo	jego	części.	
Pracodawca	jest	zobowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.

Jeżeli	pracownik,	który	wychowuje	dziecko,	zamierza	korzystać	z	dodatkowego	urlopu	
macierzyńskiego	lub	jego	części	na	podstawie	odrębnego	wniosku	bezpośrednio	po	wyko-
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rzystaniu	urlopu	macierzyńskiego	lub	bezpośrednio	po	wykorzystaniu	pierwszej	części	do-
datkowego	urlopu	macierzyńskiego,	wniosek	o	udzielenie	tego	urlopu	lub	jego	części	składa	
w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	tego	urlopu.	Jeżeli	nie	jest	to	możliwe	
w	związku	z	terminem	rozpoczęcia	części	urlopu	macierzyńskiego	lub	pierwszej	części	do-
datkowego	urlopu	macierzyńskiego,	wówczas	wniosek	składa	się	nie	później	niż	na	1	dzień	
przed	rozpoczęciem	korzystania	z	urlopu	albo	jego	części.

Jeżeli	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	zamierza	korzystać	z	urlopu	rodzicielskie-
go	lub	jego	części	na	podstawie	odrębnego	wniosku	bezpośrednio	po	wykorzystaniu	dodat-
kowego	 urlopu	 macierzyńskiego	 lub	 poprzedniej	 części	 urlopu	 rodzicielskiego,	 wniosek	
o	udzielenie	tego	urlopu	lub	jego	części	pracownik	składa	w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	
przed	rozpoczęciem	korzystania	z	tego	urlopu.	Jeżeli	nie	jest	to	możliwe	w	związku	z	termi-
nem	rozpoczęcia	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	lub	poprzedniej	części	urlopu	rodzi-
cielskiego,	wówczas	wniosek	składa	się	nie	później	niż	na	1	dzień	przed	rozpoczęciem	korzy-
stania	z	urlopu	albo	jego	części.

  Urlopu rodzicielskiego udziela się na wniosek pracownika składany 
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania 
z tego urlopu.

Także	w	razie	zgonu	matki	dziecka	niebędącej	pracownicą	(czyli	ubezpieczonej	z	innego	
tytułu	niż	stosunek	pracy,	nieobjętej	ubezpieczeniem	społecznym	z	tytułu	choroby	i	macie-
rzyństwa	oraz	nieposiadającej	 tytułu	do	 takiego	ubezpieczenia)	albo	porzucenia	przez	nią	
dziecka,	 a	 także	 jeżeli	 matka	 dziecka	 niebędąca	 pracownicą	 legitymuje	 się	 orzeczeniem	
o	niezdolności	do	samodzielnej	egzystencji	i	stan	jej	zdrowia	uniemożliwia	jej	sprawowanie	
osobistej	 opieki	 nad	 dzieckiem,	 pracownikowi-ojcu	 wychowującemu	 dziecko	 przysługuje	
prawo	do:

■■ urlopu	macierzyńskiego	lub	
■■ dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego,	lub	
■■ urlopu	rodzicielskiego	

–	na	warunkach	i	w	okresie,	w	którym	z	tego	urlopu	(lub	z	tych	urlopów)	mogłaby	korzystać	
matka	dziecka	będąca	pracownicą.

Urlopu	macierzyńskiego	udziela	się	na	pisemny	wniosek	pracownika-ojca	wychowujące-
go	dziecko.

ii.  zmianY w przepiSacH rODzicieLSkicH  
OD 2 StYcznia 2016 r.

Przepisy	ustawy	z	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	
ustaw	(dalej:	ustawa	z	24	 lipca	2015	r.)	wprowadzają	od	2	stycznia	2016	r.	 istotne	zmiany	
w	uprawnieniach	pracowniczych	związanych	z	pełnieniem	funkcji	rodzicielskich.	Celem	tej	
ustawy	jest	stworzenie	rozwiązań	ułatwiających	godzenie	życia	zawodowego	z	obowiązkami	
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rodzinnymi.	Przyjęte	rozwiązania	dotyczą	głównie	zmian	systemu	urlopów	związanych	z	wy-
konywaniem	funkcji	rodzicielskiej	przez	pracowników.

Ustawa wprowadza możliwość wymiany uprawnień urlopowych między rodzicami 
dziecka, niezależnie od tego, czy są oni objęci ubezpieczeniem społecznym w razie cho-
roby i macierzyństwa z tytułu posiadania statusu pracownika, czy też jedno z nich jest 
objęte takim ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia innej działalności zarobkowej.	
W	przypadkach	określonych	w	ustawie	będzie	zatem	możliwe	korzystanie	np.	z	części	urlopu	
macierzyńskiego	przez	pracownika-ojca	wychowującego	dziecko,	jeżeli	ubezpieczona-matka	
dziecka	 zrezygnuje	 z	 pobierania	 zasiłku	 macierzyńskiego	 za	 okres	 odpowiadający	 części	
urlopu	macierzyńskiego.	Pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	będzie	także	mógł	korzy-
stać	np.	z	urlopu	rodzicielskiego,	jeżeli	ubezpieczona-matka	dziecka	wykorzysta	zasiłek	ma-
cierzyński	za	okres	odpowiadający	okresowi	urlopu	macierzyńskiego.

Nowe	przepisy	dotyczą	nie	 tylko	pracowników	 (tj.	 osób	 zatrudnionych	na	podstawie	
umowy	o	pracę),	lecz	także	policjantów,	strażaków,	żołnierzy	zawodowych	oraz	funkcjona-
riuszy:	Straży	Granicznej,	Służby	Więziennej,	Biura	Ochrony	Rządu,	Agencji	Bezpieczeń-
stwa	 Wewnętrznego,	 Agencji	 Wywiadu,	 Centralnego	 Biura	 Antykorupcyjnego,	 Służby	
Kontrwywiadu	Wojskowego,	Służby	Wywiadu	Wojskowego	i	Służby	Celnej,	którzy	pozo-
stają	w	stosunku	służby.

1. podstawowy urlop macierzyński

Ustawa	z	24	lipca	2015	r.	w	przepisach	dotyczących	podstawowego	urlopu	macierzyńskiego	
wprowadziła	 zmiany	 zapewniające	 wymienność	 uprawnień	 przysługujących	 pracownikom	
i	innym	ubezpieczonym	w	zakresie	korzystania	z	urlopu	macierzyńskiego	i	kolejnych	płat-
nych	urlopów	związanych	z	urodzeniem	dziecka.	Urlop	macierzyński	rozpoczyna	się	od	dnia	
porodu,	zatem	nie	ma	potrzeby	składania	wniosku	o	jego	udzielenie	(art.	1831	§	2	k.p.).	Wnio-
sek	o	urlop	macierzyński	pracownica	składa	wówczas,	gdy	chce	go	wykorzystać	przed	plano-
wanym	terminem	porodu.	Podstawowy	urlop	macierzyński	jest	co	do	zasady	dla	pracownicy	
obowiązkowy.	

Znowelizowane	przepisy	Kodeksu	pracy	przewidują	natomiast	wyjątkowe,	ściśle	określo-
ne	przypadki,	w	których	nie	tylko	pracownik-ojciec	może	skorzystać	z	części	urlopu	macie-
rzyńskiego,	lecz	także	pracownik-inny	członek	najbliższej	rodziny,	oraz	przypadki,	w	których	
z	zasiłku	za	okres	odpowiadający	części	urlopu	macierzyńskiego	może	skorzystać	ubezpie-
czony-ojciec	dziecka	lub	ubezpieczony	inny	członek	najbliższej	rodziny.	

Warto	pamiętać,	że	korzystanie	przez	pracownika-ojca	dziecka	oraz	pracownika-innego	
członka	najbliższej	rodziny	z	części	urlopu	macierzyńskiego	w	każdym	przypadku	jest	dla	
niego	nieobowiązkowe.

1.1. Wymiar urlopu macierzyńskiego bez zmian

W	zakresie	przysługującego	pracownicy	wymiaru	urlopu	macierzyńskiego	ustawa	z	24	lipca	
2015	r.	nie	wprowadziła	zmian.	
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wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego

Długość urlopu macierzyńskiego Liczba urodzonych dzieci

20 tygodni jedno dziecka przy jednym porodzie

31 tygodni dwoje dzieci przy jednym porodzie

33 tygodnie troje dzieci przy jednym porodzie

35 tygodni czworo dzieci przy jednym porodzie

37 tygodni pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie

1.2. Urlop macierzyński przed porodem
Po	zmianie	przepisów	nadal	nie	więcej	niż	6	tygodni	urlopu	macierzyńskiego	może	przypa-
dać	przed	przewidywaną	datą	porodu.	Przepisy	ustawy	z	24	lipca	2015	r.	zmieniły	wyłącznie	
redakcję	art.	180	§	3	k.p.	Nadal	nie	istnieje	w	przepisach	zastrzeżenie,	że	część	przedporodo-
wa	urlopu	macierzyńskiego	może	być	wykorzystana	tylko	w	tygodniach,	zatem	zdaniem	czę-
ści	ekspertów	prawa	pracy	pracownica	może	złożyć	wniosek	o	udzielenie	jej	np.	6	dni	urlopu	
przed	planowaną	datą	porodu.

Przykład
Pracownica jest w ciąży mnogiej (urodzi trojaczki). Ma zaplanowany poród na 25 lutego 2016 r. 
Może zatem przed porodem wykorzystać 6 tygodni urlopu. W takim przypadku po porodzie bę-
dzie ona uprawniona do 27 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Przykład
Pracownica skorzystała z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. 
Niestety, dziecko zmarło przy porodzie. W takim przypadku pracownica jest uprawniona do urlo-
pu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Bez znaczenia dla wymiaru urlopu po 
porodzie pozostaje fakt wykorzystania 6 tygodni tego urlopu przed porodem. 

Pracownica,	która	 chce	 skorzystać	 z	urlopu	macierzyńskiego	przed	porodem,	powinna	
złożyć	w	tej	sprawie	wniosek	do	pracodawcy.	Przepisy	nie	określają	jego	formy,	ale	ze	wzglę-
dów	dowodowych	najlepiej,	żeby	miał	formę	pisemną.	We	wniosku	trzeba	wskazać	termin	
rozpoczęcia	urlopu	macierzyńskiego	oraz	dołączyć	do	niego	zaświadczenie	lekarskie	o	prze-
widywanej	dacie	porodu.	
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wzór wniosku o urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu

 ..............................................
 (miejscowość i data)

................................................................

................................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze …….................................
(maksymalnie 6 tygodni)

.......................…., przed przewidywaną datą porodu, która została ustalona  na dzień ……………….........

............................

………................................
        (podpis pracownicy)

Załącznik:
Zaświadczenie lekarskie dotyczące przewidywanej daty porodu

1.3. Uprawnienia osób korzystających z urlopu macierzyńskiego
Przepisy	ustawy	z	24	lipca	2015	r.	wprowadzają	rozwiązania	umożliwiające	wymianę	upraw-
nień	między	pracownikami	i	ubezpieczonymi	z	innego	tytułu	niż	stosunek	pracy	(np.	prowa-
dzącymi	działalność	gospodarczą	 lub	posiadającymi	ubezpieczenie	 z	 tytułu	wykonywania	
umowy	zlecenia).	

1.3.1.  pracownica może zrezygnować po 14 tygodniach z urlopu 
macierzyńskiego 

Zmienione	ustawą	z	24	lipca	2015	r.	przepisy	Kodeksu	pracy	przyznają	ubezpieczonemu-
-ojcu	 dziecka	 niebędącemu	 pracownikiem	 prawo	 do	 pobierania	 zasiłku	 po	 rezygnacji	
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przez	pracownicę	z	części	urlopu	macierzyńskiego	po	wykorzystaniu	przez	nią	co	naj-
mniej	14	tygodni	urlopu	po	porodzie.	Dotyczy	to	także	sytuacji,	gdy	matka	dziecka	jest	
ubezpieczona	 z	 innego	 tytułu	 niż	 stosunek	 pracy,	 a	 ojciec	 dziecka	 jest	 pracownikiem	
(art.	180	§	4	i	5	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Przyjmijmy, że ubezpieczona, która urodziła dziecko po wejściu w życie nowelizacji, pobiera 
od 10 tygodni zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. 
Ze względów finansowych chciałaby zrezygnować z pobierania zasiłku. Będzie to możliwe jed-
nak najwcześniej za 4 tygodnie i gdy ojciec dziecka będący pracownikiem wykorzysta część 
urlopu macierzyńskiego przypadającą po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka 
z pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dotychczas nie było możliwości przejęcia części urlopu 
macierzyńskiego, jeżeli ojciec dziecka był pracownikiem, a matka prowadziła własną działal-
ność gospodarczą lub pracowała na podstawie umów cywilnoprawnych.

Po	zmianach	przepisów	Kodeksu	pracy	ubezpieczony-ojciec	dziecka	będzie	mógł	po	re-
zygnacji	pracownicy	z	urlopu	macierzyńskiego	(po	wykorzystaniu	przez	nią	14	tygodni)	roz-
począć	korzystanie	z	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	części	urlopu	macie-
rzyńskiego,	którego	nie	wykorzystała	pracownica	(czyli	6	tygodni).

Procedura	 przejęcia	 części	 urlopu	 macierzyńskiego	 przez	 pracownika-ojca	 dziecka	
(art.	180	§	8	i	9	k.p.	po	nowelizacji)	będzie	wyglądała	następująco:

■■ Krok 1.	Pracownik-ojciec	dziecka	składa	wniosek	do	swojego	pracodawcy	o	udzielenie	
części	urlopu	macierzyńskiego,	dołączając	stosowne	dokumenty,	które	minister	właściwy	
do	spraw	pracy	określi	w	rozporządzeniu	(w	dniu	oddawania	niniejszego	numeru	do	dru-
ku	rozporządzenie	nie	zostało	jeszcze	wydane).
	Zainteresowany	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	składa	do	swojego	pracodawcy	
wniosek	o	udzielenie	mu	części	urlopu	macierzyńskiego	(wniosek	jest	wiążący	dla	praco-
dawcy)	w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	części	urlo-
pu	macierzyńskiego	(dotychczas	nie	było	takiego	terminu).	Ta	część	urlopu	musi	się	roz-
poczynać	bezpośrednio	(bez	choćby	jednego	dnia	przerwy)	po	zakończeniu	części	urlopu	
macierzyńskiego	przez	pracownicę.

■■ Krok 2.	Pracodawca	udziela	pracownikowi	części	urlopu	macierzyńskiego	i	wysta-
wia	dokument	dla	matki	dziecka	potwierdzający	fakt	udzielenia	urlopu	(dokumenty,	
jakie	 trzeba	będzie	dołączyć,	określi	 rozporządzenie	ministra	właściwego	do	spraw	
pracy).

■■ Krok 3.	Pracownica	zgłasza	swojemu	pracodawcy	pisemny	wniosek	w	sprawie	rezygna-
cji	z	części	urlopu	macierzyńskiego	–	najpóźniej	na	7	dni	przed	przystąpieniem	do	pracy	
(ten	termin	pozostaje	bez	zmian).	Pracodawca	jest	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pra-
cownicy.
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wzór oświadczenia pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

REZYGNACJA Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

W związku z wykorzystaniem 14 tygodni urlopu macierzyńskiego z dniem .............................., zgod-
nie z art. 180 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, oświadczam, że rezygnuję z pozostałej części urlopu 
i proszę o dopuszczenie mnie do pracy z dniem ............................ Wyjaśniam, że pozostałą część 
urlopu macierzyńskiego wykorzysta ojciec dziecka ............................................................, począwszy 
od dnia .....................................                                                                                 (imię i nazwisko ojca) 

………................................
        (podpis pracownicy)

Załącznik:
Niezbędne dokumenty określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw pracy

wzór wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego po zmianach

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 180 § 4 pkt 1 i § 9 Kodeksu pracy zwracam się z prośbą o udzielenie mi części 
urlopu macierzyńskiego w związku z urodzeniem się w dniu ............................................... mojej cór-
ki/mojego syna ............................................................, 
                                                          (imię i nazwisko)

na okres od dnia ............................  do dnia .................................  (w wymiarze ................ tygodni).

Jednocześnie informuję, że matka mojego dziecka  ...................................................................................... 
        (imię i nazwisko) 

po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnowała z dalszej jego części 
z dniem ..................................... 

………................................
        (podpis pracownika)
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Ponadto	nowe	przepisy	przewidują,	że	pracownik-ojciec,	wychowujący	dziecko	w	przy-
padku	rezygnacji	przez	ubezpieczoną-matkę	dziecka	z	pobierania	zasiłku	macierzyńskiego	
za	 okres	 odpowiadający	 okresowi	 urlopu	 macierzyńskiego	 po	 wykorzystaniu	 przez	 nią	
co	najmniej	14	tygodni	po	porodzie,	będzie	miał	prawo	do	części	urlopu	macierzyńskiego	
przypadającej	 po	 dniu	 rezygnacji	 przez	 ubezpieczoną-matkę	 dziecka	 z	 pobierania	 zasiłku	
macierzyńskiego	(nowy	art.	180	§	5	k.p.).	

Części	urlopu	macierzyńskiego	pracodawca	będzie	udzielał	pracownikowi-ojcu	na	jego	
pisemny	wniosek,	składany	w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	korzysta-
nia	z	części	urlopu.

Przejęcie	przez	ubezpieczonego-ojca	dziecka,	który	przerwie	działalność	zarobkową,	
zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	części	urlopu	macierzyńskiego	po	rezy-
gnacji	pracownicy	z	urlopu	macierzyńskiego	po	14	tygodniach	reguluje	nowy	art.	180	§	4	
pkt	2	k.p.	oraz	przepisy	ustawy	z	15	maja	2015	r.

1.3.2.  rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 8 tygodniach,  
jeżeli pracownica legitymuje się orzeczeniem o niezdolności 
do samodzielnej egzystencji

Po	zmianach	przepisów	nadal	będzie	możliwe	przejęcie	części	urlopu	macierzyńskiego	przez	
pracownika-ojca	dziecka	po	wykorzystaniu	przez	matkę	legitymującą	się	orzeczeniem	o	nie-
zdolności	do	samodzielnej	egzystencji	obowiązkowej	8-tygodniowej	części	tego	urlopu.	We-
dług	przepisów	wprowadzonych	ustawą	z	15	maja	2015	r.	i	obowiązujących	obecnie	pracow-
nica	musi	spełnić	jeszcze	dodatkową	przesłankę,	jaką	jest	„stan	zdrowia	uniemożliwiający	
osobiste	sprawowanie	opieki	nad	dzieckiem”.

Po	wykorzystaniu	przez	matkę	legitymującą	się	orzeczeniem	o	niezdolności	do	samo-
dzielnej	egzystencji	obowiązkowej	8-tygodniowej	części	urlopu	macierzyńskiego	lub	odpo-
wiednio	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresowi	8	tygodni	urlopu	ma-
cierzyńskiego	 cześć	 tego	 urlopu	 będzie	 mógł	 przejąć	 oprócz	 pracownika-ojca	 dziecka	
także	pracownik-inny	członek	najbliższej	rodziny.	Ponadto	w	takim	przypadku	ubezpieczo-
ny-ojciec	dziecka	lub	ubezpieczony-inny	członek	najbliższej	rodziny	będzie	mógł	rozpo-
cząć	pobieranie	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	części	tego	urlopu	(nowy	
art.	180	§	6	i	7	k.p.).

Przykład
Matka dziecka ubezpieczona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej po pobieraniu 
zasiłku macierzyńskiego przez 8 tygodni po porodzie zrezygnowała z niego w związku z po-
siadaniem przez nią orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku 
z 12 tygodni urlopu macierzyńskiego skorzysta pracownik-ojciec dziecka, jest on bowiem za-
trudniony na podstawie stosunku pracy.
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Przykład
Pracownica po 8 tygodniach urlopu macierzyńskiego zrezygnowała z dalszego korzystania 
w związku z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Z dalszej części urlopu, 
tj. 12 tygodni, może skorzystać matka pracownicy (babcia dziecka), która nadal pracuje za-
wodowo, na podstawie umowy o pracę.

Także	w	przypadku,	gdy	zaistnieje	niemożność	sprawowania	osobistej	opieki	nad	dziec-
kiem	przez	matkę	dziecka	nieobjętą	ubezpieczeniem	albo	nieposiadającą	ubezpieczenia	spo-
łecznego	z	tytułu	choroby	i	macierzyństwa,	legitymującą	się	orzeczeniem	o	niezdolności	do	
samodzielnej	egzystencji	–	pracownikowi-ojcu	dziecka	albo	pracownikowi-innemu	członko-
wi	najbliższej	rodziny	przysługuje	prawo	do	części	urlopu	macierzyńskiego	przypadającej	po	
powstaniu	tej	niezdolności	(art.	180	§	15	pkt	3	k.p.	po	nowelizacji).

1.3.3.  pracownica może przerwać urlop w razie swojej choroby  
i pobytu w szpitalu

Po	wykorzystaniu	przez	pracownicę	po	porodzie	urlopu	macierzyńskiego	w	wymiarze	8	ty-
godni	pracownikowi-ojcu	wychowującemu	dziecko	przysługuje	prawo	do	części	urlopu	ma-
cierzyńskiego	odpowiadającej	okresowi,	w	którym	pracownica	uprawniona	do	urlopu	wyma-
ga	opieki	szpitalnej	ze	względu	na	stan	zdrowia	uniemożliwiający	jej	sprawowanie	osobistej	
opieki	nad	dzieckiem.	W	takim	przypadku	urlop	macierzyński	pracownicy	przerywa	się	na	
okres,	w	którym	z	takiego	urlopu	korzysta	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko.

Po	zmianach	przepisów	w	takim	przypadku	urlop	macierzyński	będzie	mógł	przejąć	tak-
że	pracownik-inny	członek	najbliższej	rodziny	albo	możliwe	będzie	pobieranie	zasiłku	ma-
cierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	części	urlopu	macierzyńskiego	przez	ubezpieczone-
go-ojca	dziecka	lub	ubezpieczonego-innego	członka	najbliższej	rodziny	(art.	180	§	10	pkt	1	
i	2	k.p.	po	nowelizacji).

Nowe	przepisy	rozszerzyły	także	możliwości	przejęcia	części	urlopu	macierzyńskiego	na	
przypadek	pobytu	matki	dziecka	w	innych	niż	szpital	placówkach	udzielających	całodobo-
wych	świadczeń	zdrowotnych,	np.	hospicjum	(art.	180	§	10	k.p.	po	nowelizacji).	

Ponadto	nowe	przepisy	przyznają	prawo	do	części	urlopu	macierzyńskiego	pracownikowi-
-ojcu	 dziecka	 lub	 pracownikowi-innemu	 członkowi	 najbliższej	 rodziny,	 gdy	 ubezpieczona	
matka	dziecka	niebędąca	pracownicą,	przebywająca	w	szpitalu	lub	innym	przedsiębiorstwie	
wykonującym	działalność	leczniczą	stacjonarnie	i	całodobowo,	przerwie	korzystanie	z	zasiłku	
macierzyńskiego	po	co	najmniej	8	tygodniach	po	porodzie	(art.	180	§	11	k.p.	po	nowelizacji).

Części	urlopu	macierzyńskiego	udziela	się	na	pisemny	wniosek	pracownika-ojca	wycho-
wującego	dziecko	albo	pracownika-innego	członka	najbliższej	rodziny.	Wniosek	jest	wiążący	
dla	pracodawcy.	Treść	wniosku	oraz	dokumentu,	jakie	należy	dołączyć,	określi	minister	wła-
ściwy	do	spraw	pracy	w	rozporządzeniu	(art.	180	§	16	k.p.	po	nowelizacji).	Nie	ma	ustawo-
wego	terminu	na	złożenie	takiego	wniosku.
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Przykład
Ubezpieczona matka, chora na stwardnienie rozsiane, urodziła dziecko. Niedługo po porodzie 
lekarze zdecydowali o umieszczeniu jej w sanatorium. Chociaż matka faktycznie nie jest zdol-
na do sprawowania opieki nad noworodkiem, to jednak od dnia porodu rozpoczyna z mocy 
prawa pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macie-
rzyńskiego – jego 8-tygodniowej części. Jeżeli w ciągu tych 8 tygodni zakończy leczenie sana-
toryjne, to będzie kontynuować pobieranie zasiłku. Jeśli natomiast jej pobyt w sanatorium się 
przedłuży, to po 8 tygodniach może przerwać pobieranie zasiłku, o ile pracownik-ojciec dziec-
ka skorzysta z prawa do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym 
ubezpieczona-matka dziecka przebywa w sanatorium. 

Przerwanie	urlopu	macierzyńskiego	na	czas	pobytu	w	szpitalu	lub	innym	przedsiębior-
stwie	 leczniczym	świadczącym	usługi	całodobowo	nie	 jest	obowiązkiem	pracownicy,	 jeśli	
więc	może	ona	zapewnić	dziecku	opiekę	w	inny	sposób,	nie	musi	przerywać	urlopu.	

wzór wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu 
w razie pobytu pracownicy w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie  
podmiotu leczniczego po zmianie przepisów

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO  
PRACOWNIKOWI-OJCU  

Z POWODU POBYTU MATKI W SANATORIUM

Zgodnie z art. 180 § 10 i 16 Kodeksu pracy proszę o udzielenie części urlopu macierzyńskiego 
w związku z urodzeniem się w dniu ............................................... mojej córki/mojego syna ..............……
………..................………, począwszy od dnia ......................................
    (imię i nazwisko)

Jednocześnie informuję, że matka dziecka ....................................................................................... 
                                                                                                                                         (imię i nazwisko)

wykorzystała 8 tygodni urlopu macierzyńskiego i od dnia .................................................. przebywa 
w sanatorium, co uniemożliwia jej opiekowanie się dzieckiem.

………................................
        (podpis pracownika)
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1.3.4.  Gdy matka umrze lub porzuci dziecko, część urlopu macierzyńskiego 
może „przejąć” ojciec dziecka lub pracownik-inny członek najbliższej 
rodziny

Obecnie	w	przypadku	zgonu	matki	albo	porzucenia	przez	nią	dziecka	część	urlopu	ma-
cierzyńskiego	 może	 zostać	 udzielona	 tylko	 pracownikowi-ojcu	 dziecka.	 Nowe	 przepisy	
przyznają	prawo	do	części	urlopu	macierzyńskiego	pracownikowi-ojcu	dziecka	albo	pra-
cownikowi-innemu	członkowi	najbliższej	rodziny.	Będzie	to	możliwe	w	razie	zgonu	pra-
cownicy	 albo	 ubezpieczonej	 matki	 dziecka	 niebędącej	 pracownicą	 w	 czasie	 pobierania	
zasiłku	 macierzyńskiego	 za	 okres	 odpowiadający	 okresowi	 urlopu	 macierzyńskiego	
(art.	180	§	12,	13	k.p.	po	nowelizacji).

Przejęcie przez pracownika-ojca dziecka lub pracownika-innego członka najbliższej 
rodziny części urlopu macierzyńskiego z powodu śmierci matki dziecka lub porzucenia 
przez nią dziecka nie jest obowiązkowe.	W	praktyce	może	to	oznaczać,	że	taki	pracownik	
przejmie	urlop	macierzyński	prawie	w	całym	przysługującym	wymiarze	albo	 tylko	w	nie-
wielkiej	jego	części.	W	odniesieniu	do	przejęcia	urlopu	w	związku	ze	śmiercią	matki	dziecka	
może	ono	nastąpić	od	następnego	dnia,	natomiast	pracownica-matka	porzucająca	dziecko	ma	
zagwarantowane	8	tygodni	urlopu	macierzyńskiego	po	porodzie,	po	wykorzystaniu	którego	
może	nastąpić	przejęcie	urlopu.	Analogicznie	w	przypadku	ubezpieczonej-matki	dziecka	–	
w	razie	porzucenia	przez	nią	dziecka	obowiązkowe	jest	wykorzystanie	po	porodzie	co	naj-
mniej	8	tygodni	zasiłku	macierzyńskiego.

Przykład
Ubezpieczona matka (prowadząca działalność gospodarczą) zmarła przy porodzie trojaczków. 
Pracownik-ojciec dzieci albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny (np. babcia, dziadek) 
mają możliwość skorzystania z prawie całego 33-tygodniowego wymiaru urlopu macierzyńskie-
go, ale bez jednego dnia. Pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego, którym jest dzień porodu, 
uznaje się za wykorzystany przez ubezpieczoną matkę dzieci, której przysługiwał w tym dniu 
zasiłek macierzyński.

Części	 urlopu	 macierzyńskiego	 w	 przypadku	 śmierci	 matki	 lub	 porzucenia	 przez	 nią	
dziecka	udziela	się	pracownikowi	na	jego	pisemny	wniosek;	do	wniosku	dołącza	się	doku-
menty,	które	określi	w	drodze	rozporządzenia	minister	właściwy	do	spraw	pracy.	Wniosek	
jest	wiążący	dla	pracodawcy.	Nie ma ustawowego terminu na złożenie takiego wniosku 
(art. 180 § 16 k.p. po nowelizacji).

We	wszystkich	omówionych	przypadkach	„przejmowania”	części	urlopu	macierzyńskie-
go	łączny	wymiar	urlopu	macierzyńskiego	oraz	urlopu	macierzyńskiego	i	okresu	pobierania	
zasiłku	za	okres	odpowiadający	okresowi	tego	urlopu	nie	może	przekroczyć	wymiaru	urlopu	
macierzyńskiego,	tj.	od	20	tygodni	w	razie	urodzenia	1	dziecka	do	37	tygodni	w	razie	urodze-
nia	5	lub	więcej	dzieci	przy	jednym	porodzie.
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Przepisy	dotyczące	przejmowania	części	urlopu	macierzyńskiego	w	przypadku:
■■ zgonu	matki,	
■■ porzucenia	przez	nią	dziecka,	
■■ rezygnacji	 z	 urlopu	 macierzyńskiego	 w	 razie	 legitymowania	 się	 przez	 matkę	 dziecka	

orzeczeniem	o	niezdolności	do	samodzielnej	egzystencji,
■■ rezygnacji	z	urlopu	macierzyńskiego	w	związku	z	pobytem	matki	dziecka	w	szpitalu	lub	

innej	placówce	leczniczej	
–	mają	odpowiednie	zastosowanie	także	do	urlopu	rodzicielskiego.

1.3.5.  część urlopu macierzyńskiego przysługuje także po nieubezpieczonej 
matce

W	przypadku:
■■ zgonu	matki	 dziecka	nieobjętej	 ubezpieczeniem	 społecznym	w	 razie	 choroby	 i	macie-

rzyństwa	albo	nieposiadającej	tytułu	do	objęcia	takim	ubezpieczeniem,
■■ porzucenia	dziecka	przez	matkę	nieobjętą	ubezpieczeniem	społecznym	w	razie	choroby	

i	macierzyństwa	albo	nieposiadającą	tytułu	do	objęcia	takim	ubezpieczeniem,	
■■ niemożności	sprawowania	osobistej	opieki	nad	dzieckiem	przez	matkę	dziecka,	która	le-

gitymuje	się	orzeczeniem	o	braku	niezdolności	do	samodzielnej	egzystencji,	która	także	
jest	nieobjęta	ubezpieczeniem	społecznym	w	razie	choroby	i	macierzyństwa	albo	nie	po-
siada	tytułu	do	objęcia	takim	ubezpieczeniem,

– pracownikowi-ojcu dziecka albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny 
przysługuje prawo do części urlopu przypadającej po dniu zgonu matki, porzuceniu 
przez nią dziecka albo powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji (nowy 
art. 180 § 15 k.p. po nowelizacji).

W	takich	przypadkach	urlop	macierzyński	rozpoczyna	się	„z	dnia	na	dzień”,	na	pisemny	
wniosek	pracownika-ojca	dziecka	lub	pracownika-innego	członka	najbliższej	rodziny;	wniosek	
jest	wiążący	dla	pracodawcy.	Nie	ma	ustawowego	terminu	na	złożenie	takiego	wniosku.

1.3.6.  pracownik może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka 
dziecka podejmie zatrudnienie w pierwszym roku życia dziecka

Po zmianach przepisów Kodeksu pracy, w przypadku podjęcia przez matkę dziecka 
nieposiadającą tytułu do ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, pra-
cownikowi-ojcu dziecka będzie przysługiwało, w okresie trwania zatrudnienia matki 
dziecka, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej od dnia podjęcia za-
trudnienia przez matkę dziecka, aż do wyczerpania pełnego wymiaru urlopu macie-
rzyńskiego (art. 180 § 17 k.p. po nowelizacji). Rozwiązanie to ma odpowiednie zastoso-
wanie do urlopu rodzicielskiego (art. 1821f k.p. po nowelizacji).

Części	urlopu	macierzyńskiego	w	takim	przypadku	udziela	się	na	pisemny	wniosek	pra-
cownika	składany	w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	urlopu.	Do	wnio-
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sku	dołącza	się	dokumenty,	które	minister	pracy	określi	w	rozporządzeniu.	Pracodawca	jest	
obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.

Przykład
Bezrobotna matka podjęła pracę 5 tygodni po porodzie. W takim przypadku pracownik-ojciec 
dziecka może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego, jednak tylko wtedy, kiedy matka 
dziecka będzie pozostawała w stosunku pracy. Pomimo że matka dziecka uzyskała status pra-
cownicy, z urlopu macierzyńskiego do wyczerpania wymiaru będzie mógł korzystać pracownik-
-ojciec dziecka (tj. przez 15 tygodni). Urlop rodzicielski matka i ojciec będą mogli wykorzystywać 
na ogólnych zasadach.

1.3.7.  pracownica-matka jest uprawniona do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego 
w razie zgonu dziecka

W	razie	urodzenia	martwego	dziecka	lub	zgonu	dziecka	przed	upływem	8	tygodni	życia	pra-
cownicy	przysługuje	urlop	macierzyński	w	wymiarze	8	tygodni	po	porodzie,	nie	krócej	jed-
nak	niż	przez	okres	7	dni	od	dnia	zgonu	dziecka.	

Pracownicy,	która	urodziła	więcej	niż	jedno	dziecko	przy	jednym	porodzie,	przysługuje	
urlop	 macierzyński	 w	 wymiarze	 stosownym	 do	 liczby	 dzieci	 pozostałych	 przy	 życiu	
(art.	1801	§	1	k.p.).

W	razie	zgonu	dziecka	po	upływie	8	 tygodni	życia	pracownica	zachowuje	prawo	do	
urlopu	macierzyńskiego	przez	okres	7	dni	od	dnia	zgonu	dziecka	lub	w	wymiarze	stosow-
nym	do	liczby	dzieci	pozostałych	przy	życiu,	ale	nie	krócej	niż	przez	okres	7	dni	od	dnia	
zgonu	dziecka	(art.	1801	§	2	k.p.).	Zmiana	dokonana	w	art.	1801	§	2	k.p.	miała	charakter	
wyłącznie	redakcyjny.

Przykład
Pracownica urodziła bliźnięta, na które przysługiwało jej 31 tygodni urlopu macierzyńskiego. Na 
2 dni przed końcem 28. tygodnia urlopu zmarło jedno z dzieci. W takim przypadku urlop macie-
rzyński uległ zmniejszeniu do 20 tygodni, przypadających w przypadku urodzenia jednego 
dziecka (pozostałego przy życiu), co oznacza, że powinien być zakończony z dniem śmierci 
dziecka. Mimo to urlop się nie zakończy i pracownicy będzie przysługiwało gwarantowane 7 dni 
urlopu macierzyńskiego.

Zatem	w	przypadku	zarówno	urodzenia	się	martwego	dziecka,	jak	i	jego	zgonu	już	po	
urodzeniu	pracownicy	przysługuje	zawsze	8	tygodni	urlopu	macierzyńskiego	(tzw.	biologicz-
na	część	urlopu).	Kobieta,	która	po	porodzie	nie	opiekuje	się	dzieckiem,	także	ma	zapewnio-
ny	czas	na	regenerację	sił	fizycznych	i	poprawę	kondycji	psychicznej.
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1.3.8.  pracownica-matka może przerwać urlop macierzyński,  
gdy dziecko jest w szpitalu

Niezmiennie	w	razie	urodzenia	dziecka	wymagającego	opieki	szpitalnej	pracownica,	która	
wykorzystała	po	porodzie	8	 tygodni	urlopu	macierzyńskiego,	 pozostałą	 część	 tego	urlopu	
może	wykorzystać	w	terminie	późniejszym,	po	wyjściu	dziecka	ze	szpitala	(art.	181	k.p.).	
W	takim	przypadku	czas	pobytu	dziecka	w	szpitalu	(nawet	kilkumiesięczny)	nie	wpływa	na	
długość	urlopu	macierzyńskiego	wykorzystywanego	przez	pracownicę	po	wyjściu	dziecka	ze	
szpitala.	

Zmienione	przepisy	w	przypadku	pobytu	dziecka	w	szpitalu	dają	także	możliwość	prze-
rwania	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego,	urlopu	rodzicielskiego	oraz	urlopu	oj-
cowskiego	(art.	1821f,	art.	1823	§	3	i	art.	183	§	2	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Pracownica wykorzystała 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem, a po po-
rodzie 16 kolejnych tygodni. Po tym okresie dziecko zachorowało i trafiło do szpitala. Pracownica 
może przerwać urlop macierzyński i jego pozostałe 2 tygodnie wykorzystać po wyjściu dziecka 
ze szpitala, nawet jeżeli pozostanie ono w szpitalu przez długie miesiące.

Także	 w	 razie	 konieczności	 hospitalizacji	 dziecka	 od	 dnia	 porodu	 albo	 zatrzymania	
wcześ	niaka	 w	 szpitalu	 konieczne	 jest	 wykorzystanie	 obowiązkowej	 8-tygodniowej	 części	
urlopu	macierzyńskiego	po	porodzie.	Po	wyjściu	dziecka	ze	szpitala	wymiar	urlopu	będzie	
stanowił	różnicę	między	pełnym	wymiarem	urlopu	macierzyńskiego	(ewentualnie	pomniej-
szonym	o	część	wykorzystaną	przed	porodem)	i	8	tygodniami	urlopu	przypadającymi	bez-
pośrednio	po	porodzie.	To	rozwiązanie	gwarantuje	ochronę	zdrowia	kobiety.

Przerwanie	urlopu	macierzyńskiego	na	czas	pobytu	dziecka	w	szpitalu	skutkuje	dla	pra-
cownicy	obowiązkiem	stawienia	się	w	pracy.	Jeżeli	jednak	lekarz	dziecka	uzna,	że	zachodzi	
konieczność	zapewnienia	opieki	matki	nad	dzieckiem	hospitalizowanym	i	wystawi	zaświad-
czenie	lekarskie	(druk	ZUS	ZLA),	to	pracownica	może	otrzymać	zasiłek	opiekuńczy	(art.	33	
ustawy	z	25	czerwca	1999	r.	o	świadczeniach	pieniężnych	z	ubezpieczenia	społecznego	w	ra-
zie	choroby	i	macierzyństwa,	dalej:	ustawa	zasiłkowa).	W	razie	więc	stwierdzonej	przez	leka-
rza	konieczności	sprawowania	w	szpitalu	bezpośredniej	opieki	nad	dzieckiem	przez	matkę	
pracownica	może	po	wykorzystaniu	8	 tygodni	urlopu	macierzyńskiego	przypadającego	po	
porodzie	skorzystać	z	zasiłku	opiekuńczego	i	nie	wracać	do	pracy.

1.3.9.  Gdy pracownica-matka rezygnuje z wychowywania dziecka, ma prawo 
do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego

Od	1	marca	2016	r.	wejdzie	w	życie	(później	niż	pozostałe	przepisy)	zmieniony	art.	182	k.p.	
Po	 zmianie	 w	 przypadku	 porzucenia	 dziecka	 przez	 pracownicę	 lub	 umieszczenia	 dziecka,	
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na	 podstawie	 orzeczenia	 sądu,	 w	 pieczy	 zastępczej,	 w	 zakładzie	 opiekuńczo-leczniczym,	
w	zakładzie	pielęgnacyjno-opiekuńczym	albo	w	zakładzie	rehabilitacji	leczniczej,	pracownicy	
nie	przysługuje	część	urlopu	macierzyńskiego	przypadająca	po	dniu	porzucenia	dziecka	lub	
umieszczeniu	go	w	pieczy	zastępczej,	w	zakładzie	opiekuńczo-leczniczym,	w	zakładzie	pielę-
gnacyjno-opiekuńczym	albo	w	zakładzie	rehabilitacji	leczniczej.	Jednakże	urlop	macierzyński	
po	porodzie	nie	może	wynosić	mniej	niż	8	tygodni.	Powyższa	zmiana	miała	na	celu	dostoso-
wanie	brzmienia	przepisu	do	aktualnego	stanu	prawnego	(obecnie	nie	ma	już	domów	małego	
dziecka),	natomiast	porzucenie	dziecka	należałoby	rozumieć	jako	każde	zaprzestanie	sprawo-
wania	opieki	nad	dzieckiem,	np.	oddanie	dziecka	do	adopcji,	porzucenie	dziecka	w	szpitalu.

Przykład
Pracownica urodziła dziecko 5 stycznia 2016 r. i 4 dni później pozostawiła je w szpitalu. Chce się 
zrzec praw rodzicielskich do niego. W tej sytuacji zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego 
do 29 lutego 2016 r., a 1 marca 2016 r. musi się stawić do pracy.

Przykład
Pracownica urodziła dziecko 8 marca 2016 r., a 4 maja 2016 r. orzeczeniem sądu dziecko zosta-
nie umieszczone w rodzinie zastępczej. Chce się zrzec praw rodzicielskich do niego. Pracownica 
wykorzystała już więcej niż 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie, zatem 5 maja 2016 r. 
musi się stawić do pracy.

1.4. Termin udzielenia urlopu macierzyńskiego

Pierwszym	dniem	urlopu	macierzyńskiego	z	mocy	prawa	jest	dzień	porodu	(chyba	że	na	swój	
wniosek	pracownica	korzysta	z	urlopu	macierzyńskiego	już	przed	porodem	–	art.	1831	§	2	k.p.).	

Przykład
Pracownica 8 stycznia 2016 r. była w pracy i przepracowała pełny obowiązujący ją wymiar cza-
su pracy. Tego samego dnia, po zakończeniu pracy, urodziła dziecko. Jej urlop macierzyński 
z mocy prawa rozpoczął się 8 stycznia, mimo że była w tym dniu w pracy (i będzie trwał przez 
20 kolejnych tygodni).

Urlop	 macierzyński	 trwa	 nieprzerwanie	 aż	 do	 wykorzystania	 pełnego	 przysługującego	
wymiaru	–	poza	wyjątkami	omówionymi	wyżej.

Przy	udzielaniu	urlopu	macierzyńskiego	tydzień	urlopu	odpowiada	7	dniom	kalendarzo-
wym	(art.	1831	§	1	k.p.).
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2.  Od 2 stycznia 2016 r. dodatkowy urlop macierzyński 
zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego

Po	zmianie	przepisów	Kodeksu	pracy	od	2	stycznia	2016	r.	dodatkowy	urlop	macierzyński	
zostanie	włączony	do	urlopu	rodzicielskiego.	Z	tego	powodu	wymiar	urlopu	rodzicielskie-
go	ulegnie	wydłużeniu,	ale	ogólna	liczba	tygodni	płatnych	urlopów	związanych	z	urodze-
niem	dziecka	oraz	sposób	procentowego	ustalania	wysokości	zasiłku	macierzyńskiego	nie	
ulegną	zmianie.

3.  Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego  
i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Przepisy	ustawy	z	24	lipca	2015	r.	przewidują	zmiany	dotyczące	korzystania	z	urlopu	na	wa-
runkach	urlopu	macierzyńskiego.	Wskutek	zmian	dodatkowy	urlop	na	warunkach	urlopu	ma-
cierzyńskiego	zostanie	włączony	do	urlopu	rodzicielskiego,	na	analogicznych	zasadach	jak	
dodatkowy	urlop	macierzyński.

3.1. Osoby uprawnione do tzw. urlopu adopcyjnego

Tak	 jak	 dotychczas,	 do	 urlopu	 na	 warunkach	 urlopu	 macierzyńskiego	 będzie	 uprawniony	
pracownik	(lub	pracownica),	który	przyjął	dziecko	na	wychowanie	i	wystąpił	do	sądu	opie-
kuńczego	z	wnioskiem	o	wszczęcie	postępowania	w	sprawie	przysposobienia	dziecka	 lub	
który	przyjął	dziecko	na	wychowanie	jako	rodzina	zastępcza	(z	wyjątkiem	rodziny	zastępczej	
zawodowej).	Prawo	do	urlopu	przysługuje	nie	dłużej	jednak	niż	do	ukończenia	przez	dziecko	
7.	roku	życia	lub	nie	dłużej	niż	do	ukończenia	10.	roku	życia	w	przypadku	dziecka,	wobec	
którego	podjęto	decyzję	o	odroczeniu	obowiązku	szkolnego.

Zatem	pracownik,	który	chce	skorzystać	z	urlopu	adopcyjnego,	nie	ma	obowiązku	posia-
dania,	a	tym	bardziej	przedkładania	pracodawcy	–	jak	to	się	czasem	błędnie	uważa	–	posta-
nowienia	 sądu	 rodzinnego	 o	 przysposobieniu	 dziecka	 (ten	 wymóg	 dotyczy	 korzystania	
np.	z	urlopu	ojcowskiego).	Wystarczające	jest	przyjęcie	dziecka	na	wychowanie	i	wszczęcie	
sądowej	procedury	adopcyjnej.

  O udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego  
może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracownica.  
nie ma w tym zakresie żadnych przeszkód prawnych.

Nowością	jest,	że	urlop	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	będzie	udzielany	na	pi-
semny	wniosek,	do	którego	trzeba	będzie	dołączyć	dokumenty,	które	określi	w	rozporzą-
dzeniu	 minister	 właściwy	 do	 spraw	 pracy.	 Wniosek	 będzie	 wiążący	 dla	 pracodawcy	
(art.	183	§	6	k.p.	po	nowelizacji).
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Przykład
Anna i Jan Kowalscy przyjęli na wychowanie dwoje dzieci i wszczęta została procedura adopcyj-
na. O urlop adopcyjny wystąpił do swojego pracodawcy Jan Kowalski, ponieważ razem z żoną 
stwierdzili, że będzie korzystniej, aby to przyszły adopcyjny ojciec opiekował się dziećmi. Praco-
dawca nie mógł odmówić udzielenia tego urlopu swojemu pracownikowi.

wzór wniosku o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU  
NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 183 § 1 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze 31 tygodni, począwszy od dnia ............................. Jednocześnie wy-
jaśniam, że z dniem ………………….. przyjęłam na wychowanie dwoje dzieci w wieku do lat 7.  

………................................
        (podpis pracownika)

3.2. Wymiar urlopu adopcyjnego

Uprawniony	 pracownik	 może	 skorzystać	 z	 urlopu	 na	 warunkach	 urlopu	 macierzyńskiego	
w	takim	wymiarze	jak	przy	urlopach	macierzyńskich.

wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Długość urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego  Liczba dzieci przyjętych na wychowanie

20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka

31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci

33 tygodnie w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci

35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci

37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci
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Urlop	ten	przysługuje	nie	dłużej	jednak	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	przez	nie	10.	roku	życia.	

3.3. Urlop adopcyjny na starsze dziecko – 9 tygodni

Jeżeli	pracownik	przyjął	dziecko	w	wieku	do	7.	roku	życia,	a	w	przypadku	dziecka,	wobec	
którego	podjęto	decyzję	o	odroczeniu	obowiązku	szkolnego,	do	10.	roku	życia,	ma	prawo	do	
9	tygodni	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego.

Przykład
Pracownik przyjął na wychowanie dziecko w wieku 6 lat i 10 miesięcy. W normalnych okoliczno-
ściach byłby uprawniony do urlopu adopcyjnego w wymiarze 20 tygodni. Jednak, mimo że 
dziecku do ukończenia 7. roku życia pozostało mniej niż 9 tygodni, i tak pracownik będzie mógł 
skorzystać z gwarantowanych 9 tygodni tzw. urlopu adopcyjnego.

4. Urlop rodzicielski

Urlop	rodzicielski	jest	płatnym	urlopem	związanym	z	urodzeniem	dziecka	i	jest	to	urlop	nie-
obowiązkowy.	Decyzja	o	skorzystaniu	z	niego	należy	do	pracownika.	

Po	zmianach	wprowadzonych	przepisami	ustawy	z	24	lipca	2015	r.,	po	włączeniu	dodat-
kowego	 urlopu	 macierzyńskiego	 do	 urlopu	 rodzicielskiego	 jego	 wymiar	 będzie	 wynosił	
(art.	1821a	§	1	k.p.	po	nowelizacji):

■■ do	32	tygodni	w	przypadku	urodzenia	jednego	dziecka	przy	jednym	porodzie	(dotych-
czasowe	26	tygodni	urlopu	rodzicielskiego	i	6	tygodni	dodatkowego	urlopu	macierzyń-
skiego),

■■ do	34	tygodni	w	przypadku	urodzenia	większej	liczby	dzieci	przy	jednym	porodzie	(do-
tychczasowe	26	tygodni	urlopu	rodzicielskiego	i	8	tygodni	dodatkowego	urlopu	macie-
rzyńskiego).	
Jest	 to	 maksymalny	 wymiar	 urlopu,	 z	 którego	 pracownik	 może	 skorzystać.	 Decyzja	

o	konkretnym	wymiarze	urlopu	rodzicielskiego	należy	do	pracownika.	Urlop	w	wyżej	wy-
mienionym	 wymiarze	 przysługuje	 łącznie	 obojgu	 rodzicom	 dziecka	 i	 mogą	 oni	 korzystać	
z	tego	urlopu	łącznie	do	wyczerpania	przysługującego	wymiaru	(do	32	lub	34	tygodni),	zgod-
nie	z	art.	1821a	§	2	i	3	k.p.

Decyzja	o	tym,	które	z	rodziców	z	niego	skorzysta,	lub	o	podziale	tego	urlopu,	należy	do	
samych	zainteresowanych.

Nowością	jest	także	uprawnienie	pracownika-ojca	dziecka	do	urlopu	rodzicielskiego,	je-
żeli	matka	dziecka	wykorzystała	zasiłek	macierzyński	za	okres	odpowiadający	pełnemu	wy-
miarowi	urlopu	macierzyńskiego.	
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W	okresie	pobierania	przez	jednego	z	rodziców	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpo-
wiadający	okresowi	urlopu	rodzicielskiego	drugi	rodzic	może	korzystać	z	urlopu	rodziciel-
skiego.	W	takim	przypadku	łączny	wymiar	urlopu	rodzicielskiego	i	okresu	pobierania	zasiłku	
za	 okres	 odpowiadający	 okresowi	 urlopu	 rodzicielskiego	 nie	 może	 przekroczyć	 ogólnego	
przysługującego	wymiaru	(art.	1821a	§	4	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Matka dziecka ubezpieczona z innego tytułu niż stosunek pracy może pobierać zasiłek macie-
rzyński za okres odpowiadający okresowi 16 tygodni urlopu rodzicielskiego i jednocześnie 
pracownik-ojciec dziecka może korzystać przez te same 16 tygodni z urlopu rodzicielskiego.

Nowe	przepisy	przyznają	wprost	prawo	do	urlopu	rodzicielskiego	pracownikowi,	który	
przyjął	dziecko	na	wychowanie	i	wystąpił	do	sądu	opiekuńczego	z	wnioskiem	o	wszczęcie	
postępowania	w	sprawie	przysposobienia	dziecka	lub	który	przyjął	dziecko	na	wychowanie	
jako	rodzina	zastępcza,	z	wyjątkiem	rodziny	zastępczej	zawodowej	–	nie	dłużej	jednak	niż	do	
ukończenia	przez	dziecko	7.	roku	życia,	a	w	przypadku	dziecka,	wobec	którego	podjęto	de-
cyzję	o	odroczeniu	obowiązku	szkolnego,	nie	dłużej	niż	do	ukończenia	przez	nie	10.	roku	
życia.	Takiemu	pracownikowi	(zgodnie	z	art.	183	§	4	k.p.	po	nowelizacji)	przysługuje	prawo	
do	urlopu	rodzicielskiego,	po	wykorzystaniu	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	
albo	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresowi	urlopu	na	warunkach	urlopu	
macierzyńskiego	w	wymiarze:

■■ 32	tygodni	w	przypadku	przyjęcia	na	wychowanie	jednego	dziecka,
■■ 34	 tygodnie	 w	 przypadku	 jednoczesnego	 przyjęcia	 na	 wychowanie	 większej	 liczby	

dzieci,
■■ 29	tygodni	w	przypadku	przyjęcia	na	wychowanie	starszego	dziecka	(w	wieku	do	7.	roku	

życia,	a	w	przypadku	dziecka,	wobec	którego	podjęto	decyzję	o	odroczeniu	obowiązku	
szkolnego	–	do	10.	roku	życia).

4.1. Sposób wykorzystania urlopu rodzicielskiego

Wykorzystanie	urlopu	macierzyńskiego	w	pełnym	wymiarze	lub	zasiłku	macierzyńskiego	za	
okres	odpowiadający	okresowi	pełnego	wymiaru	urlopu	macierzyńskiego	jest	niezbędnym	
warunkiem	skorzystania	z	urlopu	rodzicielskiego.	

Przykład
Urlop macierzyński pracownicy kończy się w sobotę 30 stycznia 2016 r. Jeżeli pracownica lub 
pracownik-ojciec dziecka zamierzają skorzystać z urlopu rodzicielskiego, to musi się on rozpo-
cząć 31 stycznia 2016 r. Nie ma znaczenia, że są to dni wolne od pracy.
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4.2. Urlop rodzicielski nadal będzie udzielany w częściach 

Wymiar	urlopu	rodzicielskiego	wynosi	do	32	lub	34	tygodni.	Z	tego	względu	przepisy	prze-
widują,	 że	 może	 on	 być	 wykorzystany	 nie	 tylko	 jednorazowo,	 lecz	 także	 w	 maksymalnie	
4	częściach,	nie	później	niż	do	zakończenia	roku	kalendarzowego,	w	którym	dziecko	kończy	
6	lat.	Z	urlopu	rodzicielskiego	mogą	korzystać	oboje	rodzice.	Mogą	się	np.	podzielić	urlo-
pem,	czyli	część	urlopu	rodzicielskiego	wykorzysta	matka	dziecka,	a	część	ojciec	dziecka.	

Przykład
Pracownica zakończyła urlop macierzyński 13 stycznia 2016 r. Potem z 15 tygodni urlopu rodzi-
cielskiego zamierza skorzystać pracownik-ojciec dziecka, a z kolejnych 17 tygodni ponownie 
pracownica-matka dziecka. 

Po	zmianach	co	do	zasady	żadna	z	części	nie	będzie	mogła	być	krótsza	niż	8	 tygodni	
(art.	1821b	§	4	k.p.	po	nowelizacji),	z	wyjątkiem:
1)	 pierwszej	części	urlopu,	która	w	przypadku:

■■ urodzenia	jednego	dziecka	przy	jednym	porodzie	nie	może	być	krótsza	niż	6	tygodni,
■■ przyjęcia	przez	pracownika,	który	przyjął	dziecko	na	wychowanie	i	wystąpił	do	sądu	

z	 wnioskiem	 adopcyjnym	 lub	 przyjął	 dziecko	 jako	 rodzina	 zastępcza,	 z	 wyjątkiem	
rodziny	zastępczej	zawodowej	(art.	183	§	1	k.p.)	

–	nie	może	być	krótsza	niż	3	tygodnie;
2)	 	sytuacji,	gdy	pozostała	do	wykorzystana	częsć	urlopu	jest	krótsza	niż	8	tygodni	(przed	2	stycz-

nia	2016	r.	w	takim	przypadku	pracownik	nie	mógł	skorzystać	z	krótszej	niż	8	tygodni	części).

Przykład
Pracownik i pracownica chcieliby podzielić się urlopem rodzicielskim. Korzystanie z części urlo-
pu przez każde z nich oznacza, że urlop ten zostanie wykorzystany w minimum 2 częściach. 
Zarówno pracownica, jak i pracownik mogą wspólnie wykorzystać np. po 8 tygodni urlopu każ-
de, w sumie więc wykorzystają 16 tygodni urlopu i któreś z nich może jeszcze skorzystać z trze-
ciej części – w wymiarze 16 tygodni. Jeżeli rodzice wspólnie będą korzystać z tego urlopu 
np. przez 15 tygodni, to w sumie wykorzystają 30 tygodni i mogą jeszcze skorzystać z trzeciej 
części, bo do wykorzystania pozostanie im 2 tygodnie urlopu (dotychczas nie było to możliwe). 

4.3.  Część urlopu rodzicielskiego może być udzielana niebezpośrednio 
po urlopie macierzyńskim

Obecnie	urlop	rodzicielski	może	być	wykorzystywany	tylko	bezpośrednio	po	wykorzystaniu	
dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	w	pełnym	wymiarze.	Nawet	1	dzień	przerwy	między	
urlopami	skutkuje	utratą	prawa	do	urlopu	rodzicielskiego.	
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Po	zmianach,	które	wejdą	w	życie	2	stycznia	2016	r.,	będzie	także	możliwość	wykorzysta-
nia	części	urlopu	rodzicielskiego	w	terminie	nieprzypadającym	bezpośrednio	po	poprzedniej	
części	tego	urlopu.

Zasadą	będzie	udzielanie	urlopu	rodzicielskiego	bezpośrednio	po	wykorzystaniu	urlopu	ma-
cierzyńskiego	albo	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresowi	urlopu	macie-
rzyńskiego,	nie	więcej	niż	w	4	częściach,	przypadających	bezpośrednio	jedna	po	drugiej	albo	
bezpośrednio	po	wykorzystaniu	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	części	urlopu	
rodzicielskiego,	w	wymiarze	wielokrotności	tygodnia	(nowy	art.	1821b	§	2	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Ubezpieczona-matka dziecka wykorzystała zasiłek macierzyński za okres odpowiadający 20 ty-
godniom urlopu macierzyńskiego, następnie pracownik-ojciec dziecka może skorzystać z urlopu 
rodzicielskiego w 4 częściach 8-tygodniowych przypadających jedna po drugiej.

Nowością	będzie,	że	urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni będzie mógł zostać 
udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu 
albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres 
odpowiadający części tego urlopu.	Liczba	wykorzystanych	w	tym	trybie	części	urlopu	rodzi-
cielskiego	pomniejszy	liczbę	części	urlopu	wychowawczego	(art.	1821b	§	3	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Pracownik wykorzysta 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie przypadającym bezpośred-
nio po urlopie macierzyńskim, a kiedy dziecko będzie rozpoczynało naukę w szkole – tj. w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat – pracownik wykorzysta pozostałe 16 tygodni 
jednorazowo lub w częściach nieprzypadających bezpośrednio jedna po drugiej.

4.4 Wniosek o urlop rodzicielski 

Urlop	rodzicielski	będzie	udzielany	na	pisemny	wniosek	w	terminie	nie	krótszym	niż	21	dni	
(dotychczas	14	dni)	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	urlopu.	Dotyczy	to	także	korzystania	
z	tego	urlopu	w	częściach	(art.	1821c	k.p.	po	nowelizacji).	Do	wniosku	będą	dołączane	doku-
menty,	które	określi	w	rozporządzeniu	minister	właściwy	do	spraw	pracy	(art.	1821b	§	2	zd.	2	
k.p.	po	nowelizacji).

Wniosek	o	urlop	rodzicielski	złożony	w	prawidłowej	formie	i	w	prawidłowym	terminie	
bezwzględnie	 wiąże	 pracodawcę.	 Oznacza	 to,	 że	 pracodawca	 w	 żadnej	 sytuacji	 nie	 może	
odmówić	jego	udzielenia.

Liczba	 części	 urlopu	 rodzicielskiego	 będzie	 ustalana	 na	 podstawie	 liczby	 złożonych	
wniosków	o	udzielenie	 tego	urlopu.	W	liczbie	wykorzystanych	części	uwzględni	się	 także	
liczbę	wniosków	o	zasiłek	macierzyński	za	okres	odpowiadający	okresowi	urlopu	rodziciel-
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skiego	albo	jego	części,	złożonych	przez	ubezpieczoną-matkę	dziecka	lub	ubezpieczonego-
-ojca	dziecka	(art.	1821c	§	2	k.p.	po	nowelizacji).

Pracownik	może	zrezygnować	z	urlopu	rodzicielskiego	w	każdym	czasie	za	zgodą	praco-
dawcy	(art.	1821c	§	3	k.p.	po	nowelizacji).	Dotychczas	nie	było	takiej	regulacji.

wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego po zmianach

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1821a § 1 Kodeksu pracy zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu rodziciel-
skiego w związku z urodzeniem się w dniu .................................................................. mojej córki/mojego 
syna …………................................................……………............…, na okres od dnia ...................................................
                                       (imię i nazwisko)

do dnia ................................., w wymiarze  ........... tygodni, począwszy od dnia ...........................................

Jednocześnie informuję, że urlop macierzyński, udzielony w związku z urodzeniem się córki/
syna, zakończy się w dniu ................................................... 

………................................
        (podpis pracownika)

wzór wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego po zmianach

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1821b § 2 Kodeksu pracy zwracam się z prośbą o udzielenie mi części urlopu 
rodzicielskiego w związku z urodzeniem się w dniu ............................................................ mojej córki/
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mojego syna ………………………...........................................…, na okres od dnia ..................................................... 
                                                               (imię i nazwisko)

do dnia  …................................., w wymiarze........... tygodni, począwszy od dnia .........................................

Jednocześnie informuję, że urlop macierzyński udzielony w związku z urodzeniem się córki/
syna1 pierwsza/druga część urlopu rodzicielskiego2 zakończy się w dniu ........................................... 
i że obejmowała ona okres ........... tygodni. 

………................................
        (podpis pracownika)

1 Dotyczy wniosku o pierwszą część urlopu.
2 Dotyczy wniosku o drugą lub trzecią część urlopu. 

4.5.  Proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w przypadku 
łączenia go z wykonywaniem pracy

Po	zmianach	przepisów	pracownik	będzie	mógł	nadal	łączyć	korzystanie	z	urlopu	rodziciel-
skiego	 z	 wykonywaniem	 pracy	 u	 pracodawcy	 udzielającego	 tego	 urlopu	 w	 wymiarze	 nie	
wyższym	niż	połowa	pełnego	wymiaru	czasu	pracy.	W	takim	przypadku	urlop	będzie	udzie-
lany	na	pozostałą	część	wymiaru	czasu	pracy	(art.	1821d	§	1	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Pracownik łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy na 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy. 
Zatem z urlopu rodzicielskiego będzie korzystał w wymiarze 2/3 etatu.

Podjęcie	pracy	będzie	następować	na	pisemny	wniosek	pracownika,	składany	w	terminie	
nie	krótszym	niż	21	dni	przed	rozpoczęciem	wykonywania	pracy	(dokumenty,	jakie	trzeba	
dołączyć,	określi	w	rozporządzeniu	minister	właściwy	do	spraw	pracy).

Pracodawca	nadal	będzie	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika	o	podjęcie	pracy	
na	urlopie	rodzicielskim,	chyba	że	nie	jest	to	możliwe	ze	względu	na	organizację	pracy	lub	
rodzaj	pracy	wykonywanej	przez	pracownika	(np.	stanowiska	kierownicze).	W	takim	przy-
padku	 pracodawca	 informuje	 pracownika	 na	 piśmie	 o	 przyczynie	 odmowy	 uwzględnienia	
wniosku	(art.	1821d	§	2	k.p.	po	nowelizacji).

W	przypadku	łączenia	przez	pracownika	korzystania	z	urlopu	rodzicielskiego	z	wykony-
waniem	pracy	u	pracodawcy	udzielającego	takiego	urlopu,	wymiar	urlopu	ulega	proporcjo-
nalnemu	wydłużeniu	do	wymiaru	czasu	pracy	wykonywanej	przez	pracownika,	nie	dłużej	
jednak	niż	do	64	tygodni	w	przypadku	urodzenia	jednego	dziecka	i	do	68	tygodni	w	przypad-
ku	porodu	mnogiego	(art.	1821e	§	1	k.p.	po	nowelizacji).
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4.6. Obliczanie proporcjonalnego wydłużenia urlopu

Okres	proporcjonalnego	wydłużenia	urlopu	rodzicielskiego	stanowi	iloczyn	liczby	tygodni	urlopu,	
przez	jaką	łączy	on	urlop	z	wykonywaniem	pracy	i	wymiaru	czasu	pracy	wykonywanej	podczas	
urlopu.	W	przypadku	gdy	łączenie	wykonywania	pracy	z	urlopem	odbywa	się	przez	część	urlopu,	
proporcjonalne	wydłużenie	dotyczy	tylko	tej	części	(nowy	art.	1821e§	2	i	3	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Pracownik łączy 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/3 etatu, więc jego urlop rodziciel-
ski ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu o 3 tygodnie pełnego urlopu rodzicielskiego (9 tygodni 
× 1/3 = 3 tygodnie). Zatem ta część urlopu wydłuży się o 3 tygodnie urlopu rodzicielskiego nie-
łączonego z pracą. 

W	przypadku	gdy	powstała	w	wyniku	wydłużenia	wymiaru	urlopu	rodzicielskiego	część	
urlopu	nie	odpowiada	wielokrotności	tygodnia,	będzie	ona	udzielana	w	dniach.	Przy	udziela-
niu	urlopu	pomija	się	niepełny	dzień.

Przykład
Pracownik łączy 11 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze 1/2 etatu.
Obliczenia: 11 tygodni ×1/2 etatu = 5 tygodni i 3,5 dnia. 
Po zaokrągleniu urlop rodzicielski wydłuży się o 5 tygodni i 3 dni pełnego urlopu rodzicielskiego 
udzielonego na jego pełny wymiar czasu pracy.

We wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy pracownik bę-
dzie określać sposób wykorzystania części urlopu, o którą nastąpi wydłużenie tego urlo-
pu (art.	1821e	§	6	k.p.	po	nowelizacji).	Jeżeli	pracownik	tę	proporcjonalnie	wydłużoną	część	
urlopu	rodzicielskiego	będzie	łączyć	z	pracą,	to	wymiar	tej	części	oblicza	się,	dzieląc	długość	
części	urlopu	powstałej	w	wyniku	proporcjonalnego	wydłużenia	przez	różnicę	liczby	1	i	wy-
miaru	czasu	pracy,	w	jakim	pracownik	zamierza	łączyć	korzystanie	z	tej	części	urlopu	z	wy-
konywaniem	pracy.	Także	w	przypadku, gdy w wyniku obliczeń wymiar urlopu rodziciel-
skiego lub jego części nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest on udzielany w dniach. 
Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień się pomija	(art.	1821e	§	7	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Pracownik łączy 8 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Proporcjonalnie wydłużo-
ną część urlopu rodzicielskiego także zamierza łączyć z pracą na 1/2 etatu. 
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Obliczenia: 8 tygodni urlopu × 1/2 etatu = 4 tygodnie (o tyle uległa proporcjonalnemu wydłuże-
niu część urlopu rodzicielskiego – niełączona z wykonywaniem pracy) 
4 tygodnie : (1-1/2)= 4 tygodnie × 2 = 8 tygodni (urlopu łączonego z pracą w wymiarze 1/2 
pełnego wymiaru czasu pracy).

wzór wniosku w sprawie podjęcia pracy w czasie urlopu rodzicielskiego 
po zmianach

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK W SPRAWIE PODJĘCIA PRACY  
W CZASIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1821d § 1 i 2 Kodeksu pracy zwracam się z prośbą o podjęcie pracy w czasie urlo-
pu rodzicielskiego, tj. w okresie od dnia ................................ do dnia ............................, w wymiarze 
............ pełnego wymiaru czasu pracy.
Informuję, że część urlopu rodzicielskiego powstałą wskutek proporcjonalnego wydłużenia 
tego urlopu zamierzam łączyć z wykonywaniem pracy w wymiarze ................................ 

Jednocześnie proszę o ustalenie dla mnie następującego rozkładu czasu pracy: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

                                                                                                         
………................................

        (podpis pracownika)

Akceptuję:

 ...........................................................
 (data i podpis pracodawcy  
 albo osoby go reprezentującej)
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wzór informacji w sprawie odmowy dopuszczenia do pracy  
w czasie urlopu rodzicielskiego po zmianach

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

         (nazwa i adres pracodawcy)

     .................................................................
     .................................................................
     (imię i nazwisko oraz adres pracownika)

INFORMACJA W SPRAWIE ODMOWY DOPUSZCZENIA DO PRACY  
W CZASIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1821d § 2 zd. 4 Kodeksu pracy uprzejmie informuję, że uwzględnienie Pani/Pana 
wniosku o dopuszczenie do pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, tj. w okresie od dnia .................
.................. do dnia ............................, w wymiarze ......... pełnego wymiaru czasu pracy nie jest możli-
we ze względu na ...................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 ...........................................................
 (data i podpis pracodawcy  
 albo osoby go reprezentującej)

5.  Urlop rodzicielski udzielany na wniosek pracownicy 
lub pracownika

Korzystanie	z	urlopu	rodzicielskiego	może	się	odbywać	na	dwa	sposoby:
■■ przez	złożenie	odrębnych	wniosków	o	ten	urlop	lub	jego	części	–	każdego	w	terminie	nie	

krótszym	niż	21	dni	(dotychczas	14	dni)	przed	rozpoczęciem	się	danego	urlopu,
■■ przez	 złożenie	 jednego	 wniosku	 o	 udzielenie	 tego	 urlopu	 w	 całości	 –	 nie	 później	 niż	

21	dni	(dotychczas	14	dni)	po	porodzie	(art.	1791	§	1–3	k.p.	po	nowelizacji).	
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Podstawowa	różnica	będzie	dotyczyła	wysokości	zasiłku	macierzyńskiego,	jaki	przysłu-
guje	pracownikom	w	czasie	tych	urlopów:

■■ jeżeli	pracownik	skorzysta	z	tych	urlopów	w	pierwszy	sposób,	to	będzie	mu	przysługiwać	
zasiłek	macierzyński	w	wysokości	100%	podstawy	wymiaru	zasiłku	za	okres	urlopu	ma-
cierzyńskiego	i	pierwszych	6	(w	przypadku	urodzenia	jednego	dziecka	przy	jednym	po-
rodzie)	lub	8	tygodni	(w	przypadku	porodu	mnogiego)	urlopu	rodzicielskiego	oraz	60%	
podstawy	wymiaru	zasiłku	za	pozostały	okres	urlopu	rodzicielskiego,

■■ jeżeli	pracownik	skorzysta	z	 tych	urlopów	w	drugi	sposób,	 to	będzie	mu	przysługiwać	
zasiłek	macierzyński	w	wysokości	80%	podstawy	wymiaru	zasiłku	za	okres	obu	urlopów,	
tj.	urlopu	macierzyńskiego	i	urlopu	rodzicielskiego.	

5.1. Długi wniosek 

Jeśli	pracownicy	decydują	się	na	drugi	sposób	korzystania	z	urlopów	związanych	z	urodze-
niem	dziecka	(np.	w	tym	celu,	aby	otrzymywać	80%	podstawy	wymiaru	zasiłku	w	całym	
okresie),	to	pracownica,	nie	później	niż	21	dni	(dotychczas	14	dni)	po	porodzie,	będzie	mu-
siała	złożyć	pisemny	wniosek	o	udzielenie	jej,	bezpośrednio	po	urlopie	macierzyńskim	urlo-
pu	rodzicielskiego	w	pełnym	ustawowym	wymiarze.

Wniosek	złożony	w	formie	pisemnej	i	z	zachowaniem	21-dniowego	terminu	będzie	dla	
pracodawcy	wiążący.	

W	przypadku	złożenia	tzw.	długiego	wniosku	pracownica	będzie	mogła	dzielić	się	z	pra-
cownikiem-ojcem	wychowującym	dziecko	albo	ubezpieczonym-ojcem	dziecka	korzystaniem	
z	urlopu	rodzicielskiego	albo	pobieraniem	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	
okresowi	tego	urlopu.	Zasada	ta	będzie	dotyczyć	także	sytuacji,	w	której	ubezpieczona-matka	
dziecka	złożyła	wniosek	o	wypłacenie	 jej	 zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	
okresowi	urlopu	macierzyńskiego	i	urlopu	rodzicielskiego	(art.	1791	§	2	i	3	k.p.	po	nowelizacji).

Przykład
Pracownica urodziła dziecko 5 stycznia 2016 r. Jeżeli chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego 
udzielanego na podstawie tzw. długiego wniosku, to musi go złożyć najpóźniej 26 stycznia 
2016 r. W tym dniu pisemny wniosek pracownicy powinien otrzymać pracodawca.

Do	złożenia	jednego	wniosku	o	urlopy	uprawniona	jest	tylko	pracownica-matka	dziecka.	
To	ona	bowiem	najpóźniej	od	dnia	porodu	korzysta	z	urlopu	macierzyńskiego.	

Inaczej	będzie	w	przypadku	pracowników,	którzy	ubiegają	się	o	adopcję	dziecka.	Taki	
pracownik,	nie	później	niż	21	dni	(dotychczas	14	dni)	po	przyjęciu	dziecka	na	wychowanie	
i	wystąpieniu	do	sądu	opiekuńczego	z	wnioskiem	o	wszczęcie	postępowania	w	sprawie	przy-
sposobienia	dziecka	lub	po	przyjęciu	dziecka	na	wychowanie	jako	rodzina	zastępcza	(z	wy-
jątkiem	rodziny	zastępczej	zawodowej),	będzie	mógł	złożyć	pisemny	wniosek	o	udzielenie	
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mu,	bezpośrednio	po	urlopie	macierzyńskim,	urlopu	rodzicielskiego	w	pełnym	ustawowym	
wymiarze	(art.	1824	k.p.	po	nowelizacji).	Wniosek	ten	będzie	wiążący	dla	pracodawcy.

Skoro	ta	regulacja	posługuje	się	pojęciem	„pracownik”,	oznacza	to,	że	wniosek	w	takiej	sy-
tuacji	może	złożyć	zarówno	pracownica,	jak	i	pracownik	–	przyszli	rodzice	adopcyjni	dziecka.

wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1791 § 1 Kodeksu pracy zwracam się z prośbą o udzielenie mi bezpośrednio po 
urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1 
Kodeksu pracy, w związku z urodzeniem się w dniu .................................. mojej córki/mojego syna 
………………………............…...........................................................................
                                                         (imię i nazwisko) 

………................................
        (podpis pracownika)

wzór wniosku w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego po zmianach

................................................................ ..............................................

................................................................ (miejscowość i data)

(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

     .............................................................
     .............................................................
              (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK W SPRAWIE REZYGNACJI Z URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 17921 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy informuję o rezygnacji z:
– całości urlopu rodzicielskiego, 
– części urlopu rodzicielskiego, tj. o rezygnacji z ............. tygodni tego urlopu,*
 i proszę o dopuszczenie mnie do pracy po upływie tego urlopu. 

………................................
        (podpis pracownika)
* niepotrzebne skreślić
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procedura ubiegania się o urlop rodzicielski

W przypadku składania jednego wniosku  
o wszystkie urlopy

W przypadku składania kilku wniosków  
o każdy urlop oddzielnie

Krok 1

Pracownica składa do pracodawcy jeden pisemny 
wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze nie 
później niż 21 dni po porodzie

Pracownik lub pracownica składa pisemny wniosek 
o urlop rodzicielski lub jego część najpóźniej 
na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego 
urlopu (części urlopu)

Krok 2

Pracodawca akceptuje wniosek pracownicy Pracodawca akceptuje wniosek pracownika lub 
pracownicy

5.2. Możliwość rezygnacji z urlopów lub ich części

Po	zmianach	przepisów	złożenie	jednego	wniosku	o	udzielenie	urlopu	rodzicielskiego	bezpo-
średnio	po	urlopie	macierzyńskim	nie	oznacza	konieczności	wykorzystania	go	w	pełnym	wy-
miarze	ani	też	nie	uniemożliwia	jego	podziału	między	rodziców.

Pracownica	będzie	mogła	zrezygnować	z	urlopu	rodzicielskiego	w	całości	lub	w	części	
i	powrócić	do	pracy.	W	tym	celu	musi	złożyć	pracodawcy	pisemny	wniosek	w	sprawie	rezy-
gnacji	z	urlopu	rodzicielskiego	w	całości	lub	w	części,	w	terminie	nie	krótszym	niż	21	dni	
przed	przystąpieniem	do	pracy	(nowy	art.	1791	§	4	k.p.).	

Jeżeli	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	zamierza	skorzystać	z	tego	urlopu	lub	jego	
części,	to	musi	złożyć	pisemny	wniosek	o	udzielenie	mu	urlopu	rodzicielskiego	w	całości	lub	
w	części,	w	terminie	nie	krótszym	niż	21	dni	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	urlopu	rodzi-
cielskiego	albo	z	części	takiego	urlopu.

Oba	te	wnioski	są	wiążące	dla	pracodawcy.	
Także	w	tym	przypadku	obowiązuje	zasada,	że	urlopu	rodzicielskiego	udziela	się	jedno-

razowo	albo	w	4	częściach	–	w	wymiarze	tygodnia	lub	jego	wielokrotności.

Przykład
Pracownica zamierza skorzystać tylko z 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Pozostałe 26 tygodni 
bezpośrednio zamierza wykorzystać pracownik-ojciec dziecka. Pierwsza część tego urlopu 
skończy się 8 lutego 2016 r., zatem druga musi się rozpocząć 9 lutego 2016 r. (w tym dniu pra-
cownica powróci do pracy). Pracownica musi złożyć wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu 
i powrotu do pracy najpóźniej 18 stycznia 2016 r., także pracownik musi najpóźniej w tym dniu 
wystąpić z wnioskiem o urlop rodzicielski.
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Przykład
Pracownica zamierza zrezygnować z urlopu rodzicielskiego i 6 marca 2016 r. wrócić do pracy. Po-
winna wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem w tej sprawie najpóźniej 13 lutego 2016 r. 
Najpóźniej w tym dniu z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części powinien 
wystąpić do swojego pracodawcy pracownik-ojciec dziecka, jeżeli chce przejąć ten urlop. Nie ma 
przeszkód, aby w trakcie urlopu rodzicielskiego pracownik z niego zrezygnował (z 21-dniowym wy-
przedzeniem), a resztę urlopu przejęła pracownica. Pracownik musi jednak wykorzystać pełne ty-
godnie tego urlopu, tym samym może zrezygnować tylko z pełnych tygodni urlopu. 

Pracownica	może	zrezygnować	z	urlopu	rodzicielskiego	w	całości	lub	w	części	i	powrócić	
do	pracy	–	na	zasadach	opisanych	wyżej.	W	takim	przypadku	niewykorzystany	urlop	rodzi-
cielski	lub	jego	część	będzie	mógł	przejąć	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko.	Następnie	
pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	może	zrezygnować	z	korzystania	z	części	urlopu	ro-
dzicielskiego,	którą	może	przejąć	pracownica.

Przy	rezygnowaniu	z	urlopu	rodzicielskiego	i	ewentualnym	przejmowaniu	go	przez	pra-
cownika-ojca	 trzeba	mieć	na	względzie,	 że	urlop	 ten	 jest	 udzielany	 jednorazowo	albo	nie	
więcej	niż	w	4	częściach.

Przykład
Po wykorzystaniu 4 tygodni urlopu rodzicielskiego pracownica zamierza z niego zrezygnować, 
tj. wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o rezygnację z tego urlopu i dopuszczenie do pracy. 
Pracodawca nie może uwzględnić wniosku, ponieważ pracownica może zrezygnować z części 
urlopu rodzicielskiego tylko wówczas, gdy wykorzysta co najmniej 6 tygodni tego urlopu (w przy-
padku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie). Jeżeli np. 8. tydzień urlopu kończy się 
26 marca 2016 r., to pracownica powinna złożyć do pracodawcy wniosek o rezygnację z urlopu 
i powrót do pracy najpóźniej 5 marca 2016 r. Resztę urlopu może przejąć pracownik-ojciec dziec-
ka, który jednak w trakcie urlopu może z niego zrezygnować (wykorzystując minimum 8 tygodni 
urlopu), a jego pozostały wymiar może wykorzystać pracownica-matka dziecka.

6. Urlop ojcowski 

Przepisy	ustawy	z	24	lipca	2015	r.	przewidują	zmiany	dotyczące	korzystania	z	urlopu	ojcow-
skiego.	Zatem	tak	jak	dotychczas	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	będzie	miał	prawo	
do	urlopu	ojcowskiego,	ale	w	wymiarze	do	2	tygodni	(dotychczas	był	sztywny	wymiar	2	ty-
godnie),	nie	dłużej	jednak	niż:
1)	 do	ukończenia	przez	dziecko	24.	miesiąca	życia	albo
2)	 	do	upływu	24	miesięcy	od	dnia	uprawomocnienia	się	postanowienia	orzekającego	przy-

sposobienie	i	nie	dłużej	niż	do	ukończenia	przez	dziecko	7.	roku	życia,	a	w	przypadku	
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dziecka,	wobec	którego	podjęto	decyzję	o	odroczeniu	obowiązku	szkolnego,	nie	dłużej	
niż	do	ukończenia	przez	nie	10.	roku	życia.
Tak	jak	dotychczas	z	urlopu	ojcowskiego	będzie	mógł	skorzystać	pracownik-ojciec	biolo-

giczny	dziecka	lub	pracownik-ojciec	adopcyjny,	który	przedstawi	postanowienie	sądu	o	przy-
sposobieniu	dziecka.	

Urlop	ojcowski	można	będzie	wykorzystać	jednorazowo	lub	w	nie	więcej	niż	w	2	częś-
ciach,	z	których	każda	nie	może	być	krótsza	niż	tydzień.	

Urlopu	ojcowskiego	udziela	się	na	pisemny	wniosek	pracownika-ojca	wychowującego	
dziecko	 składany	 w	 terminie	 nie	 krótszym	 niż	 7	 dni	 przed	 rozpoczęciem	 korzystania	
z	urlopu.	Pracodawca	jest	zobowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.	Dokumenty,	ja-
kie	należy	dołączyć	do	wniosku,	określi	w	drodze	rozporządzenia	minister	właściwy	do	
spraw	pracy.

Przepisy	 Kodeksu	 pracy	 dotyczące	 urlopu	 ojcowskiego	 nie	 uzależniają	 wymiaru	 tego	
urlopu	od	liczby	dzieci	urodzonych	przy	jednym	porodzie,	tak	jak	czynią	to	przepisy	dotyczą-
ce	 wymiaru	 urlopu	 macierzyńskiego,	 urlopu	 na	 warunkach	 urlopu	 macierzyńskiego	 oraz	
urlopu	rodzicielskiego.	Wymiar	urlopu	ojcowskiego	w	przypadku	porodu	mnogiego	jest	taki	
sam,	jak	w	przypadku	urodzenia	jednego	dziecka	przy	jednym	porodzie.	

7.  Urlop wychowawczy i obniżenie wymiaru czasu pracy 
przez pracownika uprawnionego do urlopu 
wychowawczego

Urlop	wychowawczy	jest	urlopem	fakultatywnym	i	takim	pozostanie	po	zmianach	prze-
pisów.	

Nie	 zmieni	 się	 także	 wymiar	 urlopu	 wychowawczego,	 który	 wynosi	 do	 36	 miesięcy.	
Obecnie	urlop	udzielany	jest	w	celu	sprawowania	osobistej	opieki	nad	dzieckiem,	maksymal-
nie	w	5	częściach,	na	okres	nie	dłuższy	niż	do	ukończenia	przez	dziecko	5.	roku	życia.	Jeden	
miesiąc	urlopu	wychowawczego	jest	nieprzenoszalny,	co	oznacza,	że	każdemu	z	rodziców	
przysługuje	wyłączne	prawo	do	1	miesiąca	tego	urlopu.	Rodzice	mogą	jednocześnie	korzy-
stać	z	urlopu	wychowawczego	przez	okres	nieprzekraczający	4	miesięcy.	W	czasie	urlopu	
wychowawczego	pracownik	ma	prawo	podjąć	pracę	zarobkową	u	dotychczasowego	lub	inne-
go	pracodawcy	albo	inną	działalność,	a	także	naukę	lub	szkolenie,	jeżeli	nie	wyłącza	to	moż-
liwości	sprawowania	osobistej	opieki	nad	dzieckiem.	

Pracownik	 uprawniony	 do	 urlopu	 wychowawczego	 może	 złożyć	 pracodawcy	 wniosek	
o	obniżenie	jego	wymiaru	czasu	pracy	do	wymiaru	nie	niższego	niż	połowa	pełnego	wymia-
ru	czasu	pracy	w	okresie,	w	którym	mógłby	korzystać	z	takiego	urlopu.	Pracodawca	jest	zo-
bowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.	Jeżeli	oboje	rodzice	lub	opiekunowie	dziecka	są	
zatrudnieni,	z	uprawnienia	tego	może	skorzystać	jedno	z	nich.	

Znowelizowane	przepisy	Kodeksu	pracy,	które	wejdą	w	życie	2	stycznia	2016	r.	wydłuży-
ły	okres	na	wykorzystanie	urlopu	wychowawczego	do	końca	roku	kalendarzowego,	w	którym	
dziecko	kończy	6	lat.
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Po	zmianach	urlop	wychowawczy	będzie	udzielany	na	pisemny	wniosek	pracownika	skła-
dany	w	terminie	nie	krótszym	niż	21	dni	przed	rozpoczęciem	urlopu	(obecnie	są	to	2	tygo-
dnie).	Pracodawca	będzie	zobowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.	Ochrona	stosunku	
pracy	będzie	obowiązywała	na	21	dni	przed	rozpoczęciem	urlopu	wychowawczego.	

Pracownik	będzie	mógł,	 jak	dotychczas,	wycofać	wniosek	o	udzielenie	urlopu	wycho-
wawczego	nie	później	niż	na	7	dni	przed	rozpoczęciem	urlopu,	składając	pisemne	oświadcze-
nie	w	tej	sprawie	(nowy	art.	186	§	7	zd.	4	k.p.).

W	nowym	stanie	prawnym	urlop wychowawczy będzie przysługiwał łącznie obojgu 
rodzicom lub opiekunom dziecka (faktycznym) i będą oni mogli korzystać z urlopu wy-
chowawczego jednocześnie	(a	nie	jak	dotychczas	tylko	przez	4	miesiące).

Urlop	będzie	udzielany	maksymalnie	w	5	częściach,	które	będą	pomniejszane	o	liczbę	
części	wykorzystanego	urlopu	rodzicielskiego	w	trybie	niebezpośrednio	po	urlopie	macie-
rzyńskim.	Liczba	części	urlopu	będzie	ustalana	w	oparciu	o	liczbę	składanych	wniosków.

Zmianie	 ulegnie	 także	 termin	 na	 złożenie	 wniosku	 o	 obniżenie	 wymiaru	 czasu	 pracy	
przez	pracownika	uprawnionego	do	urlopu	wychowawczego	z	2	 tygodni	na	 termin	21	dni	
przed	rozpoczęciem	wykonywania	pracy	w	obniżonym	wymiarze	czasu	pracy.	Ochrona	sto-
sunku	pracy	będzie	nadal	obowiązywała	przez	12	miesięcy	od	dnia	złożenia	wniosku,	tj.	naj-
wcześniej	rozpocznie	się	na	21	dni	przed	rozpoczęciem	wykonywania	pracy	w	obniżonym	
wymiarze	czasu	pracy.

8. Dni opieki na dziecko

Zgodnie	z	nowym	brzmieniem	art.	188	k.p.,	pracownikowi	wychowującemu	przynajmniej	
jedno	dziecko	w	wieku	do	14	lat	będzie	nadal	przysługiwało	w	roku	kalendarzowym	zwolnie-
nie	od	pracy,	z	tym	że	do	wyboru	w	wymiarze	16	godzin	albo	2	dni,	z	zachowaniem	prawa	do	
wynagrodzenia.	 O	 sposobie	 wykorzystania	 zwolnienia	 pracownik	 przesądzi	 w	 pierwszym	
wniosku	składanym	o	udzielenie	tego	zwolnienia	w	danym	roku	kalendarzowym.

Wymiar	godzinowego	zwolnienia	od	pracy	dla	pracowników	zatrudnionych	w	niepełnym	
wymiarze	czasu	pracy	będzie	ustalany	proporcjonalnie,	z	tym	że	niepełną	godzinę	zwolnienia	
będzie	się	zaokrąglało	w	górę.

Nie	będzie	ograniczeń	w	sposobie	wykorzystywania	zwolnienia	godzinowego,	zatem	pra-
cownik	może	skorzystać	w	roku	ze	zwolnienia	np.	16	razy	po	1	godzinie.

9.  przepisy przejściowe w zakresie urlopów związanych 
z rodzicielstwem

Pracownik	korzystający	2	stycznia	2016	r.	z	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	lub	jego	
części	albo	dodatkowego	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	lub	jego	części	ma	
prawo	do	tego	urlopu	lub	jego	części	na	dotychczasowych	zasadach	(art.	28	ust.	1	ustawy	z	24	lip-
ca	2015	r.).

Pracownik	korzystający	w	dniu	wejścia	w	życie	przepisów	ustawy	z	dodatkowego	urlopu	
macierzyńskiego	albo	z	dodatkowego	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego,	ma	pra-
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wo	do	urlopu	rodzicielskiego	w	wymiarze	odpowiadającym	różnicy	między	nowym	wymia-
rem	urlopu	rodzicielskiego	i	wymiarem	udzielonego	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	
lub	 jego	 części	 albo	dodatkowego	 urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	 lub	 jego	
części	(art.	28	ust.	2	ustawy	z	24	lipca	2015	r.).	Takiemu	pracownikowi	urlopu	rodzicielskiego	
udziela	się	na	pisemny	wniosek,	składany	nie	później	niż	do	dnia	zakończenia	udzielonego	
wcześniej	urlopu	(art.	28	ust.	3	ustawy	z	24	lipca	2015	r.).

Przykład
4 stycznia 2016 r. pracownik korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego mu 
w pełnym 8-tygodniowym wymiarze. W związku z tym po zakończeniu korzystania z tego urlopu 
pracownik będzie uprawniony do urlopu rodzicielskiego w wymiarze różnicy między nowym wy-
miarem tego urlopu (34 tygodnie) i udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (8 tygo-
dni), czyli będzie mógł wykorzystać 26 tygodni urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach.

Pracownik	korzystający	2	stycznia	2016	r.		z	urlopu	rodzicielskiego	lub	jego	części	może	
złożyć	pisemny	wniosek	o	łączenie	korzystania	z	urlopu	rodzicielskiego	z	wykonywaniem	
pracy	u	pracodawcy	udzielającego	tego	urlopu	w	wymiarze	nie	wyższym	niż	połowa	pełnego	
wymiaru	czasu	pracy	w	dotychczasowym	terminie	14	dni	przed	rozpoczęciem	łączenia	urlo-
pu	z	wykonywaniem	pracy	(art.	29	ust.	1	ustawy	z	24	lipca	2015	r.).

Pracownik	korzystający	w	dniu	wejścia	w	życie	ustawy	z	części	urlopu	rodzicielskiego	
może	 złożyć	 pisemny	 wniosek	 o	 kolejną	 część	 tego	 urlopu	 w	 dotychczasowym	 terminie	
14	dni	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	urlopu	(art.	29	ust.	2	ustawy	z	24	lipca	2015	r.).

Pracownik	korzystający	2	stycznia	2016	r.	(czyli	w	dniu	wejścia	w	życie	ustawy	z	części	
urlopu	wychowawczego	może	złożyć	pisemny	wniosek	o	kolejną	część	tego	urlopu	w	termi-
nie	wynikającym	z	przepisów	dotychczasowych,	tj.	na	2	tygodnie	przed	rozpoczęciem	urlopu	
(art.	30	ust.	1	ustawy	z	24	lipca	2015	r.).

Pracownik	korzystający	w	dniu	wejścia	w	życie	ustawy	z	obniżenia	wymiaru	czasu	pracy	
do	wymiaru	nie	niższego	niż	połowa	pełnego	wymiaru	 czasu	pracy	w	okresie,	w	którym	
mógłby	korzystać	z	urlopu	wychowawczego,	może	złożyć	kolejny	pisemny	wniosek	o	obni-
żenie	wymiaru	czasu	pracy	do	wymiaru	nie	niższego	niż	połowa	pełnego	wymiaru	czasu	
pracy	w	okresie,	w	którym	mógłby	korzystać	z	urlopu	wychowawczego,	w	terminie	2	tygodni	
przed	rozpoczęciem	pracy	w	obniżonym	wymiarze	czasu	pracy	(art.	30	ust.	2	ustawy	z	24	lip-
ca	2015	r.).

Nowe	przepisy	stosuje	się	odpowiednio	do	policjanta,	 strażaka,	żołnierza	zawodowego	
oraz	funkcjonariusza:	Straży	Granicznej,	Służby	Więziennej,	Biura	Ochrony	Rządu,	Agencji	
Bezpieczeństwa	Wewnętrznego,	Agencji	Wywiadu,	Centralnego	Biura	Antykorupcyjnego,	
Służby	Kontrwywiadu	Wojskowego,	Służby	Wywiadu	Wojskowego	i	Służby	Celnej,	korzy-
stających	w	dniu	wejścia	w	życie	ustawy	z	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego,	dodatko-
wego	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego,	urlopu	rodzicielskiego	albo	urlopu	wy-
chowawczego	(art.	32	ustawy	z	24	lipca	2015	r.).
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Okresy	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	i	dodatkowego	urlopu	na	warunkach	urlopu	
macierzyńskiego	w	dotychczasowym	wymiarze,	które	mają	wpływ	na	uprawnienia	lub	obo-
wiązki	pracownicze	(np.	dodatkowe	wynagrodzenie	roczne),	podlegają	uwzględnieniu	przy	
ustalaniu	uprawnień	lub	obowiązków	pracowniczych	również	po	dniu	wejścia	w	życie	niniej-
szej	ustawy	(art.	33	ustawy	z	24	lipca	2015	r.).

10. zasiłek macierzyński

Zasiłek	 macierzyński	 jest	 świadczeniem	 z	 ubezpieczenia	 chorobowego	 przewidzianym	
w	przepisach	ustawy	zasiłkowej.	Co	do	zasady	przysługuje	ubezpieczonym	podlegającym	
ubezpieczeniu	chorobowemu.	

W	ostatnich	miesiącach	zostały	uchwalone	nowelizacje	kilku	ustaw	(Kodeks	pracy,	ustawa	
o	świadczeniach	pieniężnych	z	ubezpieczenia	społecznego	w	razie	choroby	i	macierzyństwa,	
ustawa	o	świadczeniach	rodzinnych),	które	wprowadzają	korzystne	dla	ubezpieczonych	zmia-
ny	m.in.	w	zakresie	uprawnień	do	zasiłku	macierzyńskiego,	jego	wysokości,	a	także	w	zakre-
sie	urlopów	związanych	z	 rodzicielstwem,	 tj.	urlopu	macierzyńskiego,	 rodzicielskiego	oraz	
ojcowskiego.	Istotną	zmianą	jest	włączenie	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	do	urlopu	
rodzicielskiego.	Większość	zmienionych	przepisów	wejdzie	w	życie	od	stycznia	2016	r.

10.1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego 

Zasiłek	macierzyński	przysługuje	przez	okres	ustalony	przepisami	Kodeksu	pracy	jako	okres	
urlopu	macierzyńskiego,	okres	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego,	okres	urlopu	
rodzicielskiego	oraz	urlopu	ojcowskiego	(art.	29a	ust.	1	ustawy	zasiłkowej	po	nowelizacji).	
Do	momentu	wejścia	w	życie	nowych	przepisów	zasiłek	macierzyński	przysługuje	również	
przez	okres	ustalony	przepisami	Kodeksu	pracy	jako	okres	dodatkowego	urlopu	macierzyń-
skiego	oraz	okres	dodatkowego	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego.	

Urlop	macierzyński	oraz	pozostałe	wymienione	urlopy	są	uprawnieniem	pracowniczym	
i	przysługują	w	okresie	zatrudnienia	w	związku	z	urodzeniem	się	dziecka	 lub	przyjęcia	
dziecka	na	wychowanie.	Natomiast	zasiłek	macierzyński	jest	świadczeniem	z	tytułu	ubez-
pieczenia	społecznego	i	przysługuje	w	czasie	korzystania	ze	wskazanych	urlopów	–	w	przy-
padku	pracowników	lub	w	analogicznym	okresie	–	w	przypadku	ubezpieczonych	niebędą-
cych	pracownikami.

Prawo	do	zasiłku	macierzyńskiego	przysługuje	co	do	zasady	ubezpieczonej,	która	w	okre-
sie	ubezpieczenia	chorobowego	albo	w	okresie	urlopu	wychowawczego:

■■ urodziła	dziecko,
■■ przyjęła	na	wychowanie	dziecko	w	wieku	do	7.	roku	życia,	a	w	przypadku	dziecka,	wobec	

którego	podjęto	decyzję	o	odroczeniu	obowiązku	szkolnego	–	w	wieku	do	10.	roku	życia,	
i	wystąpiła	do	sądu	opiekuńczego	z	wnioskiem	o	wszczęcie	postępowania	w	sprawie	jego	
przysposobienia,

■■ przyjęła	 dziecko	w	wieku	do	7.	 roku	 życia,	 a	w	przypadku	dziecka,	wobec	którego	
podjęto	 decyzję	 o	 odroczeniu	 obowiązku	 szkolnego	 –	 w	 wieku	 do	 10.	 roku	 życia,	
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na	 wychowanie	 w	 ramach	 rodziny	 zastępczej,	 z	 wyjątkiem	 zawodowej	 rodziny	 za	s-
tępczej.
Prawo	do	zasiłku	macierzyńskiego	z	tytułu	przyjęcia	dziecka	na	wychowanie	przysługuje	

nie	tylko	ubezpieczonej-matce	dziecka,	lecz	także	ubezpieczonemu-ojcu	dziecka.	

Niezależnie	od	powyższego	nowelizacja	ustawy	zasiłkowej	i	Kodeksu	pracy	przewiduje	
wiele	sytuacji	pozwalających	na	wymienność	uprawnień	w	zakresie	zasiłku	macierzyńskiego	
między	ubezpieczonymi,	niezależnie	od	ich	tytułów	ubezpieczenia.	Umożliwia	bowiem	dzie-
lenie	się	uprawnieniami	w	zakresie	zasiłku	macierzyńskiego	również	w	sytuacji,	gdy	jedno	
z	rodziców	ma	status	pracownika,	a	drugie	jest	objęte	ubezpieczeniem	chorobowym	z	innego	
tytułu,	np.	z	tytułu	prowadzenia	pozarolniczej	działalności	gospodarczej.	Wprowadza	nie	tyl-
ko	możliwość	dzielenia	się	zasiłkiem	macierzyńskim,	lecz	także	przewiduje	sytuacje	szcze-
gólne,	dające	możliwość	przerwania	przez	ubezpieczoną-matkę	dziecka	korzystania	z	zasiłku	
macierzyńskiego	i	przejęcie	uprawnienia	do	tego	zasiłku	przez	ubezpieczonego-ojca	dziecka	
albo	ubezpieczonego-innego	członka	najbliższej	rodziny.	

Przykład 
Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres 2 lat od 1 października 
2014 r. do 30 września 2016 r. urodziła dziecko 24 maja 2015 r. Od pierwszego dnia wykonywa-
nia umowy zleceniobiorczyni przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oso-
bie tej od dnia porodu, tj. od 24 maja 2015 r., przysługuje zasiłek macierzyński za okres ustalony 
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego. Zleceniodawca (będący płatni-
kiem zasiłków) powinien wypłacić zasiłek macierzyński za okres od 24 maja do 10 października 
2015 r. (140 dni). 
Zleceniobiorczyni nie złożyła w ciągu 14 dni po porodzie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyń-
skiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wy-
miarze oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Jeże-
li ubezpieczona w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zakończeniem pobierania zasiłku 
macierzyńskiego za wskazany wyżej okres wystąpi do zleceniodawcy z wnioskiem o wypłatę 
zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego (np. w pełnym wymia-
rze 6 tygodni), to zleceniodawca będzie miał obowiązek uwzględnić ten wniosek i wypłacić za-
siłek macierzyński za okres od 11 października do 21 listopada 2015 r. (42 dni). Jeśli ubezpie-
czona wystąpi z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego 
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem tego okresu, to zleceniodawca ma obo-
wiązek wypłacić zasiłek macierzyński za ten okres. Przy założeniu, że ubezpieczona wystąpi 
z wnioskiem o wypłatę zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w peł-
nym wymiarze, zasiłek macierzyński będzie jej przysługiwał za 26 tygodni, tj. od 22 listopada 
2015 r. do 21 maja 2016 r. (182 dni). W opisanym przypadku zasiłek macierzyński za okres urlo-
pu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego powinien wynosić 100% pod-
stawy wymiaru, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego 60% podstawy wymiaru.
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Od	2	stycznia	2016	r.	ulegnie	wydłużeniu	termin	na	składanie	wniosku	o	wypłatę	zasiłku	
macierzyńskiego	za	okres	ustalony	przepisami	Kodeksu	pracy	jako	okres	odpowiednich	urlo-
pów	z	14	do	21	dni.

10.2. Wysokość zasiłku macierzyńskiego 

W	dotychczasowym	stanie	prawnym	zasiłek	macierzyński	za	okres	urlopu	macierzyńskiego	
i	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	(odpowiednio	za	okres	odpowiadający	okresom	wska-
zanych	urlopów)	oraz	za	okres	urlopu	ojcowskiego	przysługuje	w	wysokości	100%	podstawy	
wymiaru.	 Natomiast	 zasiłek	 macierzyński	 za	 okres	 urlopu	 rodzicielskiego	 (odpowiednio	 za	
okres	odpowiadający	okresowi	tego	urlopu)	przysługuje	w	wysokości	60%	podstawy	wymiaru.	
Jeżeli	jednak	nie	później	niż	14	dni	po	porodzie	pracownica	wystąpi	z	wnioskiem	o	udzielenie	
jej	bezpośrednio	po	urlopie	macierzyńskim	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	w	pełnym	
wymiarze,	a	bezpośrednio	po	nim	urlopu	rodzicielskiego	w	pełnym	wymiarze	26	tygodni,	to	
zasiłek	macierzyński	za	okres	wszystkich	tych	urlopów	(również	za	okres	podstawowego	urlopu	
macierzyńskiego)	wynosi	80%	podstawy	wymiaru.	Analogicznie	w	sytuacji,	gdy	ubezpieczona	
niebędąca	pracownicą	we	wskazanym	terminie	wystąpi	z	wnioskiem	o	wypłatę	zasiłku	macie-
rzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresom	poszczególnych	urlopów	w	pełnym	wymiarze,	to	
przysługuje	jej	zasiłek	macierzyński	za	wszystkie	okresy	w	wysokości	80%	podstawy	wymiaru.

Ustawa	z	24	lipca	2015	r.	w	wyniku	włączenia	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	i	za-
siłku	za	jego	okres	do	urlopu	rodzicielskiego,	wprowadza	zmiany	w	omawianym	zakresie,	
utrzymując	jednocześnie	wysokość	zasiłku	macierzyńskiego	na	dotychczasowym	poziomie.	
W	wyniku	 tej	nowelizacji	od	2	stycznia	2016	 r.	miesięczny	zasiłek	macierzyński	za	okres	
ustalony	przepisami	Kodeksu	pracy	jako	okres	urlopu	macierzyńskiego,	okres	urlopu	na	wa-
runkach	urlopu	macierzyńskiego	oraz	okres	urlopu	ojcowskiego	wynosi	tak	jak	dotychczas	
100%	podstawy	wymiaru	zasiłku.	Natomiast	miesięczny	zasiłek	macierzyński	za	okres	usta-
lony	przepisami	Kodeksu	pracy	jako	okres	urlopu	rodzicielskiego	wynosi:

■■ 100%	podstawy	wymiaru	zasiłku	–	za	okres	do	6	tygodni	urlopu	rodzicielskiego,	w	przy-
padku	urodzenia	jednego	dziecka	przy	jednym	porodzie	(lub	odpowiednio	w	przypadku	
przyjęcia	jednego	dziecka	na	wychowanie),	lub	za	okres	do	8	tygodni	urlopu	rodziciel-
skiego,	w	przypadku	urodzenia	więcej	niż	 jednego	dziecka	przy	 jednym	porodzie	(lub	
odpowiednio	w	przypadku	przyjęcia	większej	liczby	dzieci	na	wychowanie),	lub	za	okres	
3	tygodni	w	przypadku	przyjęcia	dziecka	na	wychowanie,

■■ 60%	podstawy	wymiaru	zasiłku	–	za	pozostały	okres	urlopu	rodzicielskiego.
W	przypadku	złożenia	nie	później	niż	21	dni	(a	nie	tak	jak	dotychczas	14	dni)	po	porodzie	

wniosku	–	w	przypadku	pracownicy	o	udzielenie	jej	bezpośrednio	po	urlopie	macierzyńskim	
urlopu	rodzicielskiego	w	pełnym	wymiarze,	a	w	przypadku	ubezpieczonej	niebędącej	pra-
cownicą	wniosku	o	wypłacenie	jej	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okreso-
wi	urlopu	macierzyńskiego	i	urlopu	rodzicielskiego	w	pełnym	wymiarze	–	miesięczny	zasi-
łek	 macierzyński	 wynosi	 80%	 podstawy	 wymiaru	 zasiłku	 za	 cały	 okres	 odpowiadający	
okresowi	urlopu	macierzyńskiego	oraz	urlopu	rodzicielskiego.	
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W	przypadku	złożenia	wniosku	pracownica	będzie	mogła	dzielić	się:
■■ z	pracownikiem-ojcem	wychowującym	dziecko	albo	
■■ z	ubezpieczonym-ojcem	dziecka	

–	korzystaniem	z	urlopu	rodzicielskiego	albo	pobieraniem	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	
odpowiadający	okresowi	tego	urlopu,	przy	uwzględnieniu	zasad	związanych	z	udzielaniem	
tego	urlopu.	Przed	nowelizacją	pracownica	mogła	dzielić	się	uprawnieniami	do	dodatkowego	
urlopu	macierzyńskiego	i	urlopu	rodzicielskiego	oraz	zasiłku	za	ich	okres	tylko	z	pracowni-
kiem-ojcem	 dziecka.	 Analogicznie	 ubezpieczona-matka	 dziecka	 niebędąca	 pracownicą	
w	 przypadku	 złożenia	 wniosku	 będzie	 mogła	 dzielić	 się	 z	 ubezpieczonym-ojcem	 dziecka	
korzystaniem	z	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresowi	urlopu	rodziciel-
skiego	lub	jego	części	(dodany	art.	30a	ust.	3	ustawy	zasiłkowej	po	nowelizacji).	

W	dotychczasowym	stanie	prawnym	w	razie	rezygnacji	pracownicy	z	urlopu	rodzicielskiego	
w	pełnym	wymiarze	należy	jej	wypłacić	wyrównanie	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	urlopu	
macierzyńskiego	i	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	do	100%	podstawy	wymiaru.	Wyrów-
nanie	to	przysługuje	również	w	razie	rezygnacji	z	całości	lub	części	dodatkowego	urlopu	macie-
rzyńskiego.	Wyrównanie	przysługuje	tylko	wówczas,	gdy	z	urlopów	tych	i	zasiłku	za	ich	okres	
nie	skorzysta	drugi	rodzic	dziecka.	Po	nowelizacji	jednorazowe	wyrównanie	do	100%	podstawy	
wymiaru	będzie	przysługiwać	w	przypadku	rezygnacji	z	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	od-
powiadający	okresowi	urlopu	rodzicielskiego	w	pełnym	wymiarze	albo	rezygnacji	z	zasiłku	ma-
cierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresowi	urlopu	rodzicielskiego	po	wykorzystaniu:

■■ 6	 pierwszych	 tygodni	 (w	 przypadku	 urodzenia	 lub	 przyjęcia	 na	 wychowanie	 jednego	
dziecka)	lub	

■■ 8	pierwszych	tygodni	(w	przypadku	urodzenia	lub	przyjęcia	na	wychowanie	więcej	niż	
jednego	dziecka)

–	czyli	w	razie	rezygnacji	z	zasiłku	za	okres	ostatnich	26	tygodni	urlopu	rodzicielskiego.	

Tak	jak	do	tej	pory,	jednorazowe	wyrównanie	pobranego	zasiłku	będzie	przysługiwać	pod	
warunkiem	niepobrania	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresowi	niewyko-
rzystanego	urlopu	rodzicielskiego	przez	drugiego	rodzica	dziecka.	Oznacza	to,	iż	nowelizacja	
nie	różnicuje	sytuacji	finansowej	ubezpieczonego	w	zakresie	wysokości	zasiłku	macierzyń-
skiego	i	prawa	do	wypłaty	wyrównania	z	sytuacją	ubezpieczonego	sprzed	nowelizacji.		

Przykład 
Pracownica urodziła dziecko 28 lutego 2015 r. i z tym dniem rozpoczęła korzystanie z urlopu i za-
siłku macierzyńskiego. Ponieważ zatrudniona nie złożyła w ciągu 14 dni po porodzie wniosku 
o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, za okres od 28 lutego do 17 lip-
ca 2015 r. (140 dni), pracodawca wypłacił jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy 
wymiaru. W wymaganym terminie (nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z do-
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datkowego urlopu macierzyńskiego) pracownica złożyła wniosek o udzielenie tego urlopu w peł-
nym wymiarze 6 tygodni na okres od 18 lipca do 28 sierpnia 2015 r. (42 dni). Zaraz po nim złożyła 
wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 8 tygodni na okres od 29 sierpnia do 
23 października 2015 r. (56 dni) i o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za wszystkie te okresy (w dniu 
złożenia wniosku pracownica zdecydowała się na wykorzystanie tylko jednej części urlopu rodzi-
cielskiego). Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wypłacanego pracownicy za okres urlo-
pu macierzyńskiego wynosiła 2860 zł (100% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego).
Za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego (podobnie jak za okres urlopu macierzyńskiego) 
pracownica powinna otrzymać zasiłek macierzyński w wysokości 100%. Kwota zasiłku za 6 tygo-
dni dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniesie zatem 4003,86 zł, co wynika z wyliczenia:
2860 zł (kwota pomniejszona o składki ZUS) : 30 = 95,33 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 
1 dzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego),
95,33 zł × 42 dni = 4003,86 zł.
Za okres urlopu rodzicielskiego pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 60% 
podstawy wymiaru zasiłku. Za 8 tygodni urlopu rodzicielskiego pracownica powinna otrzymać 
zasiłek w wysokości 3203,20 zł, co wynika z wyliczenia:
2860 zł × 60% = 1716 zł, 
1716 zł : 30 = 57,20 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień urlopu rodzicielskiego), 
57,20 zł × 56 dni = 3203,20 zł.

Przyjmując	założenie,	że	pracownica,	o	której	mowa	w	powyższym	przykładzie,	urodzi	
dziecko	po	wejściu	w	życie	nowelizacji	i	w	terminie	21	dni	po	porodzie	nie	złoży	wniosku	
o	udzielenie	 jej	bezpośrednio	po	urlopie	macierzyńskim	urlopu	 rodzicielskiego	w	pełnym	
wymiarze,	a	wystąpi	z	wnioskiem	u	udzielenie	jej	8	tygodni	urlopu	rodzicielskiego	(w	termi-
nie	 nie	 krótszym	 niż	 21	 dni	 przed	 jego	 rozpoczęciem),	 to	 będzie	 miała	 prawo	 do	 zasiłku	
macierzyńskiego	w	wysokości:

■■ 100%	podstawy	wymiaru	za	okres	urlopu	macierzyńskiego	(za	20	tygodni),	
■■ 100%	podstawy	wymiaru	za	okres	pierwszych	6	tygodni	urlopu	rodzicielskiego,	
■■ 60%	podstawy	wymiaru	za	okres	kolejnych	2	tygodni	urlopu	rodzicielskiego.

Przykład 
Pracownica, która urodziła dziecko 9 czerwca 2015 r. i z tym dniem rozpoczęła urlop macierzyń-
ski, 18 czerwca 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macie-
rzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze 6 tygodni, a bezpośrednio 
po nim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni. Pracodawca udzielił pracownicy 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego na okres od 27 października (urlop macierzyński zakoń-
czy się 26 października) do 7 grudnia 2015 r. (42 dni) oraz urlopu rodzicielskiego na okres od 
8 grudnia 2015 r. do 6 czerwca 2016 r. (182 dni). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stano-
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wiące podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi w przypadku tej pracownicy 4268 zł 
(po pomniejszeniu o składki ZUS).
Ponieważ pracownica nie później niż 14 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej 
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wy-
miarze, a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni, praco-
dawca powinien jej wypłacić (przy założeniu, że jest płatnikiem zasiłków) zasiłek macierzyński 
za okresy wszystkich trzech urlopów w wysokości 80% podstawy wymiaru (za okres urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego). 
W rezultacie kwota zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień każdego urlopu wyniesie 113,81 zł, 
co wynika z wyliczenia:
4268 zł × 80% = 3414,40 zł, 
3414,40 zł : 30 = 113,81 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień każdego urlopu). 
Załóżmy, że pracodawca wypłaci pracownicy zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyń-
skiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru zasił-
ku, a pracownica na 14 dni przed zakończeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego złoży 
pracodawcy wniosek w sprawie rezygnacji z całości urlopu rodzicielskiego (z urlopu rodziciel-
skiego nie będzie też korzystał ojciec dziecka). 
W takim przypadku za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
pracownica otrzymałaby zasiłek macierzyński w łącznej wysokości 20 713,42 zł oraz jednorazo-
we wyrównanie w kwocie 5179,72 zł, co wynika z następującego wyliczenia:
1. Obliczenie zasiłku macierzyńskiego:

113,81 zł (dzienna kwota zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru) × 182 dni (łączny 
wymiar urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego) = 20 713,42 zł;

2. Obliczenie jednorazowego wyrównania zasiłku macierzyńskiego:
4268 zł : 30 = 142,27 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podsta-
wy wymiaru),
142,27 zł – 113,81 zł (dzienna kwota zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru) = 28,46 zł 
(kwota wyrównania zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień),
28,46 zł × 182 dni (liczba dni zasiłku macierzyńskiego odpowiadająca okresowi urlopu macie-
rzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego) = 5179,72 zł (łączna kwota wyrównania). 
Ponieważ pracownica zrezygnowała z urlopu rodzicielskiego, więc pracodawca ma obowią-
zek wypłacić jej wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i do-
datkowego urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru. 

Po	wejściu	w	życie	ustawy	z	24	lipca	2015	r.	jednorazowe	wyrównanie	w	analogicznej	
sytuacji	przysługiwałoby	pracownicy	w	przypadku	rezygnacji	z	całości	urlopu	rodzicielskie-
go	(tj.	32	tygodnie),	a	także	w	przypadku	rezygnacji	z	części	tego	urlopu	w	wymiarze	26	ty-
godni,	czyli	po	wykorzystaniu	6	tygodni.	Wyrównanie	nie	przysługiwałoby,	gdyby	pracowni-
ca	zdecydowała	się	na	rezygnację	z	części	urlopu	rodzicielskiego	po	wykorzystaniu	więcej	
niż	6	tygodni	tego	urlopu.		
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wysokość zasiłku macierzyńskiego przed i po nowelizacji przepisów

Wysokość 
podstawy  

wymiaru zasiłku

Okres obowiązywania

do 1 stycznia 2015 r. od 2 stycznia 2016 r.

100% podstawy 
wymiaru 

■■ za okres podstawowego urlopu 
macierzyńskiego (np. 20 tygodni 
w przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie) – jeżeli 
ubezpieczona w terminie do 14 dni 
po porodzie nie wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie jej dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze,

■■ za okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego (np. 6 tygodni 
w przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie) – jeżeli 
ubezpieczona w terminie do 14 dni 
po porodzie nie wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie jej dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze

■■ za okres podstawowego urlopu 
macierzyńskiego (np. 20 tygodni 
w przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie) – jeżeli 
ubezpieczona w terminie do 21 dni 
po porodzie nie wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze,

■■ za okres pierwszych 6 tygodni urlopu 
rodzicielskiego (w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym porodzie), 
lub 8 tygodni tego urlopu (w przypadku 
urodzenia większej liczby dzieci 
przy jednym porodzie lub 3 tygodni 
w przypadku przyjęcia dziecka na 
wychowanie) – jeżeli ubezpieczona 
w terminie do 21 dni po porodzie nie 
wystąpi z wnioskiem o udzielenie jej urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze

80% podstawy 
wymiaru

■■ za okres podstawowego urlopu 
macierzyńskiego, 

■■ za okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego (łącznie 26 tygodni 
w przypadku urodzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie) oraz 

■■ za okres urlopu rodzicielskiego 
(26 tygodni) – jeżeli ubezpieczona 
w terminie do 14 dni po porodzie wystąpi 
z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze

■■ za okres podstawowego urlopu 
macierzyńskiego (20 tygodni 
w przypadku urodzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie) oraz

■■ za okres urlopu rodzicielskiego 
(32 tygodnie w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym porodzie) 
– jeżeli ubezpieczona w terminie do 
21 dni po porodzie wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze

60% podstawy 
wymiaru

■■ za okres urlopu rodzicielskiego, 
tj. maksymalnie za okres 26 tygodni 
– jeżeli ubezpieczona w terminie 
do 14 dni po porodzie nie wystąpi 
z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze, lecz 
z takim wnioskiem wystąpi po upływie 
14 dni

■■ za okres ostatnich 26 tygodni urlopu 
rodzicielskiego (po wykorzystaniu 
6 tygodni tego urlopu) – jeżeli 
ubezpieczona w terminie do 21 dni 
po porodzie nie wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze, lecz z takim 
wnioskiem wystąpi po upływie 21 dni

Uwaga: w	przypadku	ubezpieczonych	niebędących	pracownicami	wskazane	w	tabeli	ter-
miny	to	terminy	na	wystąpienie	o	wypłatę	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	
okresom	poszczególnych	urlopów	(wystąpienie	o	udzielenie	poszczególnych	urlopów	doty-
czy	tylko	ubezpieczonych	będących	pracownicami,	ponieważ	tylko	one	mają	prawo	do	urlo-
pów	z	tytułu	rodzicielstwa).	
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10.3.  Jednoczesne korzystanie z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu 
rodzicielskiego przez rodziców dziecka 

Z	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresowi	urlopu	rodzicielskiego	mogą	
jednocześnie	korzystać	oboje	ubezpieczeni	rodzice	dziecka	(art.	29a	ust.	3	ustawy	zasiłkowej	
po	nowelizacji	w	brzmieniu	obowiązującym	od	2	stycznia	2016	r.).	W	takim	przypadku	łącz-
ny	okres	pobierania	zasiłku	macierzyńskiego	nie	może	przekraczać	wymiaru	urlopu	rodzi-
cielskiego	określonego	przepisami	Kodeksu	pracy.	

Osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu 
rodzicielskiego

Po	wejściu	w	życie	ustawy	z	24	 lipca	2015	r.,	od	2	stycznia	2016	r.,	w	przypadku	gdy	
oboje	rodzice	dziecka	będą	mieli	prawo	do	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	urlopu	rodzi-
cielskiego	w	wymiarze	obejmującym	pierwsze	6	tygodni	tego	urlopu	(w	przypadku	urodze-
nia	jednego	dziecka	przy	jednym	porodzie)	lub	8	tygodni	(w	przypadku	urodzenia	większej	
liczby	dzieci	przy	jednym	porodzie)	od	tego	samego	dnia,	to	okres	pobierania	zasiłku	macie-
rzyńskiego	będzie	dzielony	proporcjonalnie	między	rodziców,	z	zachowaniem	podstawy	wy-
miaru	zasiłku	w	wysokości	100%.	W	przypadku	gdy	o	zasiłek	za	wskazany	okres	wystąpią	
oboje	rodzice	dziecka,	lecz	nie	od	tego	samego	dnia	–	zasiłek	w	wysokości	100%	przysługi-
wał	będzie	temu	z	rodziców,	który	rozpoczął	pobieranie	tego	zasiłku	jako	pierwszy	(art.	31	
ust.	 3d	 i	 3e	 ustawy	 zasiłkowej	 po	 nowelizacji	 w	 brzmieniu	 obowiązującym	 od	 2	 stycznia	
2016	 r.).	 Powyższe	 nie	 będzie	 miało	 zastosowania	 w	 sytuacji,	 gdy	 zasiłek	 macierzyński	
za	okres	wszystkich	urlopów	będzie	wynosił	80%	podstawy	wymiaru.	

osoby prowadzące  
działalność gospodarczą  

oraz osoby z nimi 
współpracujące  

– pod warunkiem  
że przystąpiły do dobrowolnego 

ubezpieczenia  chorobowego

pracownicy

osoby wykonujące pracę 
na podstawie umowy zlecenia, 

umowy agencyjnej, umowy 
o świadczenie usług oraz osoby 

z nimi współpracujące  
– pod warunkiem  

że przystąpiły do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego

Osoby uprawnione  
do zasiłku macierzyńskiego  

za okres  
urlopu rodzicielskiego  

to m.in.:
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Przykład 
Przyjmijmy, że pracownica urodziła dziecko 7 stycznia 2016 r. i z tym dniem rozpoczęła pobiera-
nie zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ma-
cierzyńskiego. Nie wystąpiła w ciągu 21 dni po porodzie o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni, zatem pracodawca wy-
płacił jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres 20 tygodni 
(od 7 stycznia do 25 maja 2016 r. – 140 dni). Na początku maja 2016 r. oboje rodzice dziecka 
wystąpili o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodziciel-
skiego w wymiarze po 16 tygodni każdy od 26 maja 2016 r. (2 × 16 tygodni = 32 tygodnie).  
Ponieważ rodzice dziecka będą mieli prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzi-
cielskiego w wymiarze obejmującym pierwsze 6 tygodni tego urlopu od tego samego dnia, to 
okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% zostanie podzielony proporcjonal-
nie między nich. Oznacza to, że każde z rodziców otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 
100% za pierwsze 3 tygodnie (łącznie 6 tygodni). Po tym czasie przysługujący rodzicom zasiłek 
macierzyński wyniesie 60%. 

Gdyby w opisanej sytuacji ubezpieczona-matka dziecka rozpoczęła pobieranie zasiłku za okres 
urlopu rodzicielskiego od 26 maja 2016 r., a ojciec w późniejszym terminie (nie od tego samego 
dnia), to wówczas 100% zasiłek przysługiwałby matce dziecka (za okres 6 tygodni), jako że 
rozpoczęła pobieranie zasiłku jako pierwsza. Ojciec dziecka miałby od początku prawo do zasił-
ku macierzyńskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru. 

10.4.  Łączenie wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Zarówno	w	obecnym,	jak	i	przyszłym	stanie	prawnym	podczas	dodatkowego	urlopu	macie-
rzyńskiego	i	urlopu	rodzicielskiego	(od	2	stycznia	2016	r.	podczas	urlopu	rodzicielskiego)	
oraz	pobierania	zasiłku	macierzyńskiego	za	ten	okres	pracownik	może	łączyć	wychowywa-
nie	dziecka	 z	pracą	w	wymiarze	nie	wyższym	niż	połowa	pełnego	wymiaru	 czasu	pracy.	
W	takim	przypadku	zasiłek	macierzyński	przysługuje	w	wysokości	proporcjonalnie	pomniej-
szonej	(art.	29	ust.	7	ustawy	zasiłkowej	w	obecnym	brzmieniu	i	art.	31	ust.	4a	ustawy	zasiłko-
wej	po	nowelizacji	w	brzmieniu	obowiązującym	od	2	stycznia	2016	r.).

Przykład 
Pracownica urodziła dziecko 18 marca 2015 r. i z tego tytułu korzysta z urlopu i zasiłku macie-
rzyńskiego w okresie od 18 marca do 4 sierpnia 2015 r. (140 dni). Pracownica wykonuje pracę 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Podstawa wymiaru przysługującego jej zasiłku macierzyńskie-
go za okres urlopu macierzyńskiego (w wysokości 100% podstawy wymiaru) wynosiła 3360 zł 
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(kwota po pomniejszeniu o składki ZUS). 18 czerwca 2015 r. pracownica wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni. Jednocześnie zło-
żyła wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie w tym okresie pracy w wymiarze 1/2 etatu.
Pracodawca udzielił pracownicy dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po urlo-
pie macierzyńskim, tj. od 5 sierpnia do 15 września 2015 r. (42 dni). Za okres od 5 sierpnia 
do 15 września 2015 r. będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości zmniejszo-
nej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w okresie dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego. Za ten okres pracownicy będzie zatem przysługiwał zasiłek wyliczony w na-
stępujący sposób:
3360 zł (podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego należnego za okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego),
3360 zł : 30 = 112 zł (dzienna pełna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100%),
112 zł × 0,5 = 56 zł (dzienna proporcjonalnie obniżona kwota zasiłku macierzyńskiego),
56 zł × 42 dni = 2352 zł. 

Przykład 
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy wystąpiła do pracodawcy 
z wnios kiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w terminie nie krótszym 
niż 14 dni przed jego rozpoczęciem) w pełnym wymiarze 6 tygodni, na okres od 25 maja do 
5 lipca 2015 r. (42 dni), a następnie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni, 
na okres od 6 lipca 2015 r. do 3 stycznia 2016 r. (182 dni) i o wypłatę zasiłku macierzyńskie-
go za te okresy. Jednocześnie złożyła wniosek o podjęcie pracy w okresie tych urlopów, 
tj. odpowiednio: w wymiarze 1/4 etatu – w okresie ostatnich 2 tygodni urlopu dodatkowego 
i w wymiarze 1/2 etatu – w okresie urlopu rodzicielskiego. Pracodawca uwzględnił wniosek 
pracownicy. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wypłacanego pracownicy za 
okres podstawowego oraz za okres 4 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyno-
siła 2286 zł. 
W efekcie łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez okres 2 tygodni 
oraz z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy – za okres wskazanych urlopów pracow-
nicy przysługuje zasiłek macierzyński w proporcjonalnie zmniejszonej wysokości. W okresie 
wykonywania pracy w wymiarze 1/4 etatu zasiłek macierzyński należy wyliczyć z podstawy 
wymiaru wynoszącej 2286 zł, obniżając go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w któ-
rym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem 
pracy. Kwota zasiłku macierzyńskiego za okres wskazanych 2 tygodni wyniesie 800,10 zł, co 
wynika z wyliczenia: 
2286 zł : 30 = 76,20 zł (dzienna pełna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100%),
76,20 zł × 0,75 = 57,15 zł (dzienna, proporcjonalnie obniżona, kwota zasiłku macierzyńskiego),
57,15 zł × 14 dni = 800,10 zł.
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Za okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński powinien zostać wyliczony z podstawy wy-
miaru wymiar wynoszącej 1371,60 zł (2286 zł × 60%). Zasiłek macierzyński za 26 tygodni urlo-
pu rodzicielskiego wyniesie 4160,52 zł, zgodnie z wyliczeniem: 
1371,60 zł : 30 = 45,72 zł (dzienna pełna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 60%),
45,72 × 0,5 = 22,86 zł (dzienna, proporcjonalnie obniżona, kwota zasiłku macierzyńskiego),
22,86 zł × 182 dni (26 tyg. × 7 dni) = 4160,52 zł.

10.5.  Zasiłek macierzyński przysługujący w razie śmierci matki  
albo porzucenia przez nią dziecka 

Ustawa	z	15	maja	2015	r.	 rozszerza	krąg	osób	uprawnionych	do	zasiłku	macierzyńskiego,	
wprowadzając	możliwość	uzyskania	prawa	do	zasiłku	macierzyńskiego	przez:

■■ ubezpieczonego-ojca	dziecka	lub
■■ ubezpieczonego	–	członka	bliskiej	rodziny

–	w	przypadku	śmierci	matki	dziecka	albo	porzucenia	przez	nią	dziecka	w	okresie	odpowia-
dającym	okresowi	urlopu	macierzyńskiego,	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	oraz	urlo-
pu	rodzicielskiego.	W	dotychczasowym	stanie	prawnym	zarówno	ojciec	dziecka,	jak	też	inny	
członek	najbliższej	rodziny	mogli	uzyskać	prawo	do	zasiłku	macierzyńskiego	w	przypadku	
śmierci	ubezpieczonej	matki	dziecka	albo	porzucenia	przez	nią	dziecka.	Jednak	warunkiem	
nabycia	prawa	do	zasiłku	macierzyńskiego	we	wskazanych	okolicznościach	było	posiadanie	
przez	matkę	dziecka	statusu	osoby	ubezpieczonej,	a	więc	podlegającej	ubezpieczeniu	choro-
bowemu.	Oznacza	 to,	że	prawo	ojca	(odpowiednio	 innego	członka	najbliższej	 rodziny)	do	
zasiłku	macierzyńskiego	było	uwarunkowane	prawem	matki	do	tego	zasiłku.	Jeżeli	matka	nie	
podlegała	 ubezpieczeniu	 chorobowemu	 i	 nie	 miała	 prawa	 do	 zasiłku	 macierzyńskiego,	 to	
również	ubezpieczony-ojciec	dziecka	nie	mógł	skorzystać	z	tego	zasiłku.	

Obecnie	ustawodawca	zniósł	 to	ograniczenie,	przyznając	prawo	do	zasiłku	macierzyń-
skiego	ubezpieczonemu-ojcu	dziecka	lub	innemu	ubezpieczonemu	–	członkowi	rodziny,	jeśli	
matka	dziecka	umrze	albo	porzuci	dziecko,	bez	względu	na	to,	czy	podlegała	ona	ubezpie-
czeniu	 chorobowemu,	 czy	 też	 nie.	 W	 omawianych	 okolicznościach	 zasiłek	 macierzyński	
przysługuje	ojcu	dziecka	lub	innemu	członkowi	najbliższej	rodziny	w	takim	wymiarze,	jaki	
przysługiwałby	matce,	oraz	w	części	przez	nią	niewykorzystanej.	Oznacza	to,	że	zasiłek	ma-
cierzyński	przysługuje	na	warunkach	i	w	okresie,	w	którym	z	urlopów	związanych	z	rodzi-
cielstwem	mogłaby	korzystać	matka	dziecka	będąca	pracownicą.

Warunkiem	nabycia	omawianego	prawa	dodatkowo	jest	uzyskanie	prawa	do	urlopu	ma-
cierzyńskiego	lub	rodzicielskiego	albo	przerwanie	pracy	lub	innej	działalności	zarobkowej	
przez	ubezpieczonego-ojca	dziecka	albo	innego	ubezpieczonego	członka	najbliższej	rodziny	
w	celu	zaopiekowania	się	dzieckiem.	Nowelizacja	wprowadza	dodatkowe	ograniczenie	w	przy-
padku	porzucenia	dziecka	przez	ubezpieczoną-matkę	dziecka.	Zasiłek	macierzyński	przysłu-
guje	ojcu	lub	innemu	członkowi	rodziny	za	okres	przypadający	po	dniu	porzucenia	dziecka	
przez	ubezpieczoną	matkę,	nie	wcześniej	jednak	niż	po	wykorzystaniu	przez	nią	8	tygodni	
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zasiłku	po	porodzie,	czyli	tej	części,	która	jest	przeznaczona	na	regenerację	sił	fizycznych	i	psy-
chicznych	po	porodzie.

Przykład 
Zatrudnionemu w spółce pracownikowi urodziło się kolejne dziecko. Żona pracownika, matka 
dziecka przed porodem zajmowała się wychowywaniem trojga starszych dzieci i nigdzie nie pra-
cowała. Matka dziecka w dniu porodu nie podlegała zatem ubezpieczeniu chorobowemu. 
W 21. dniu po porodzie matka dziecka zmarła. 
Mimo że w dacie porodu nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, a tym samym nie nabyła 
prawa do zasiłku macierzyńskiego, ubezpieczony-ojciec dziecka nabędzie prawo do tego zasił-
ku za okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia zgonu matki do końca okresu odpo-
wiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego (20 tygodni), w dotychczasowym stanie praw-
nym okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego (do 6 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego 
(do 26 tygodni), jeżeli przerwie on zatrudnienie w celu sprawowania osobistej opieki nad nowo 
narodzonym dzieckiem. Prawo to będzie przysługiwało ojcu od 22. dnia po urodzeniu się dziec-
ka, w wymiarze maksymalnie 343 dni [(20 tyg. × 7 dni – 21 dni przypadających na okres od dnia 
porodu do dnia śmierci matki = 119 dni) + (6 tyg. × 7 = 42 dni) + (26 tyg. × 7 dni = 182 dni)]. 

Ubezpieczony-ojciec	dziecka	albo	inny	członek	najbliższej	rodziny,	który	w	dniu	wej-
ścia	w	życie	zmiany,	tj.	od	14	sierpnia	2015	r.,	spełniał	warunki	do	wypłaty	zasiłku	macie-
rzyńskiego	 (tj.	 sprawował	 opiekę	 nad	 dzieckiem,	 którego	 matka	 zmarła	 albo	 porzuciła	
dziecko)	jest	uprawniony	do	wypłaty	zasiłku	również	za	okres	sprzed	wejścia	w	życie	usta-
wy,	 od	 dnia	 zaistnienia	 przesłanek	 do	 wypłaty	 zasiłku.	 Oznacza	 to,	 że	 ojcowie	 lub	 inni	
członkowie	najbliższej	rodziny,	którym	do	tej	pory	nie	przysługiwał	w	omawianych	okolicz-
nościach	zasiłek	macierzyński,	nabędą	do	niego	prawo	również	za	okres	wsteczny	(art.	25	
ustawy	z	15	maja	2015	r.).

10.6.  Zasiłek macierzyński w razie niezdolności matki dziecka 
do samodzielnej egzystencji

Ustawa	z	15	maja	2015	r.	wprowadza	zupełnie	nowe	rozwiązanie	polegające	na	przyznaniu	
prawa	do	zasiłku	macierzyńskiego	ubezpieczonemu-ojcu	dziecka	albo	innemu	ubezpieczo-
nemu	 –	 członkowi	 najbliższej	 rodziny	 za	 okres	 ustalony	 przepisami	 Kodeksu	 pracy	 jako	
okres	urlopów	związanych	z	rodzicielstwem,	w	przypadku	gdy	matka	dziecka:

■■ legitymuje	się	orzeczeniem	o	niezdolności	do	samodzielnej	egzystencji	oraz
■■ stan	zdrowia	uniemożliwia	jej	sprawowanie	osobistej	opieki	nad	dzieckiem.	

W	tym	przypadku	prawo	do	zasiłku	również	nie	jest	uwarunkowane	podleganiem	ubez-
pieczeniu	chorobowemu	przez	matkę	dziecka.	Oznacza	to,	że	ojciec	dziecka	lub	inny	członek	
rodziny	będzie	miał	prawo	do	zasiłku	bez	względu	na	to,	czy	matka	dziecka	jest	osobą	ubez-
pieczoną,	czy	też	nie	posiada	statusu	ubezpieczonej.	
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Warunkiem	uzyskania	prawa	do	zasiłku	macierzyńskiego	jest:
■■ podleganie	ubezpieczeniu	chorobowemu	przez	osobę	występującą	o	przyznanie	zasiłku	

oraz
■■ uzyskanie	prawa	do	urlopu	macierzyńskiego	lub	rodzicielskiego	albo	przerwanie	zatrud-

nienia	lub	innej	pracy	zarobkowej	w	celu	sprawowania	osobistej	opieki	nad	dzieckiem.	
W	sytuacji	gdy	niezdolność	do	samodzielnej	egzystencji	matki	powstanie	po	urodzeniu	

dziecka,	zasiłek	macierzyński	będzie	przysługiwał	przez	okres	odpowiadający	okresowi,	któ-
ry	pozostanie	od	dnia	ustalonego	jako	dzień	powstania	niezdolności	do	samodzielnej	egzy-
stencji	do	końca	okresu	odpowiadającego	okresowi	odpowiednio	urlopu	macierzyńskiego,	
urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	i	urlopu	rodzicielskiego	(obecnie	również	do-
datkowego	urlopu	macierzyńskiego).	Przy	czym	w	przypadku,	gdy	matka	dziecka	jest	osobą	
podlegającą	ubezpieczeniu	chorobowemu,	a	jednocześnie	legitymuje	się	orzeczeniem	o	nie-
zdolności	do	samodzielnej	egzystencji	prawo	ubezpieczonego-ojca	dziecka	albo	ubezpieczo-
nego	–	członka	najbliższej	rodziny	do	zasiłku	macierzyńskiego	będzie	uwarunkowane	rezy-
gnacją	przez	matkę	z	pobierania	zasiłku	macierzyńskiego	po	wykorzystaniu	przez	nią	tego	
zasiłku	za	okres	co	najmniej	8	tygodni	po	porodzie.

Przykład
Pracownikowi urodziło się dziecko 25 sierpnia 2015 r. Matka dziecka nie jest nigdzie zatrudniona 
i nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Ponieważ matka legitymuje się orzeczeniem o nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji (datowane od 1 kwietnia 2015 r.) i ze względu na stan 
zdrowia nie może opiekować się nowo narodzonym dzieckiem, o zasiłek macierzyński za okres 
odpowiadający okresowi urlopów związanych z rodzicielstwem (macierzyńskiego, dodatkowe-
go macierzyńskiego i rodzicielskiego) wystąpił do swojego pracodawcy ojciec dziecka. 
Z tego tytułu przysługuje mu zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi wnioskowanych 
urlopów. Nie ma przy tym znaczenia, że matka dziecka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. 

Ustawa	z	15	maja	2015	r.	przewiduje	regulację	wskazującą,	że	ubezpieczony-ojciec	dziec-
ka	albo	inny	członek	najbliższej	rodziny,	który	w	dniu	wejścia	w	życie	ustawy,	tj.	14	sierpnia	
2015	 r.,	 spełniał	 warunki	 do	 wypłaty	 zasiłku	 macierzyńskiego,	 tj.	 sprawował	 opiekę	 nad	
dzieckiem,	którego	matka	legitymuje	się	orzeczeniem	o	niezdolności	do	samodzielnej	egzy-
stencji	i	stan	jej	zdrowia	uniemożliwia	jej	sprawowanie	osobistej	opieki	nad	dzieckiem,	bę-
dzie	uprawniony	do	wypłaty	zasiłku	również	za	okres	sprzed	wejścia	w	życie	ustawy,	od	dnia	
zaistnienia	przesłanek	do	wypłaty	zasiłku.	

10.7. Zasiłek macierzyński w razie pobytu matki w szpitalu  

Ustawa	zasiłkowa	po	nowelizacji	(w	brzmieniu	obowiązującym	od	2	stycznia	2016	r.)	prze-
widuje	prawo	do	zasiłku	macierzyńskiego	w	związku	z	pobytem	matki	dziecka	w	szpitalu.	
Zmiana	ta	przewiduje,	że	po	wykorzystaniu	przez	ubezpieczoną-matkę	dziecka	zasiłku	ma-
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cierzyńskiego	za	okres	co	najmniej	8	tygodni	po	porodzie,	ubezpieczonemu-ojcu	dziecka	
albo	innemu	ubezpieczonemu	członkowi	najbliższej	rodziny,	który	uzyskał	prawo	do	urlo-
pu	 macierzyńskiego,	 urlopu	 na	 warunkach	 urlopu	 macierzyńskiego	 albo	 urlopu	 rodzi-
cielskiego	 lub	przerwał	działalność	zarobkową	w	celu	sprawowania	osobistej	opieki	nad	
dzieckiem,	przysługuje	prawo	do	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres,	w	którym	ubezpieczo-
na-matka	dziecka	przebywa	w	szpitalu	(albo	innym	przedsiębiorstwie	podmiotu	lecznicze-
go	wykonującego	działalność	leczniczą	w	rodzaju	stacjonarne	i	całodobowe	świadczenia	
zdrowotne)	ze	względu	na	stan	zdrowia	uniemożliwiający	jej	sprawowanie	osobistej	opieki	
nad	 dzieckiem.	 W	 takim	 przypadku	 zasiłek	 macierzyński	 ubezpieczonej-matki	 dziecka	
przerywa	się	na	okres,	w	którym	z	zasiłku	tego	korzysta	ubezpieczony-ojciec	dziecka	albo	
inny	ubezpieczony	członek	najbliższej	rodziny.	Dotychczas	ustawa	zasiłkowa	nie	regulo-
wała	 tej	 sytuacji,	mimo	 iż	była	przewidziana	w	Kodeksie	pracy.	Omawiane	 rozwiązanie	
dotychczas	było	przewidziane	wyłącznie	w	odniesieniu	do	pracownicy	w	przypadku,	gdy	
w	okresie	jej	pobytu	w	szpitalu	z	urlopu	i	zasiłku	macierzyńskiego	korzystał	pracownik-
-ojciec	wychowujący	dziecko.	W	innej	konfiguracji,	gdy	np.	ojciec	dziecka	nie	był	pracow-
nikiem,	 to	mimo	iż	podlegał	ubezpieczeniu	chorobowemu,	nie	mógł	skorzystać	z	urlopu	
macierzyńskiego	 i	 zasiłku	 za	 jego	 okres	 w	 omawianych	 okolicznościach,	 a	 tym	 samym	
pracownica	wymagająca	opieki	szpitalnej	nie	mogła	przerwać	urlopu	macierzyńskiego	po	
wykorzystaniu	 8	 tygodni	 po	 porodzie	 (art.	 29	 ust.	 6	 ustawy	 zasiłkowej	 po	 nowelizacji,	
w	brzmieniu	obowiązującym	od	2	stycznia	2016	r.).		

Przykład 
Ubezpieczona niebędąca pracownicą urodziła dziecko 17 stycznia 2016 r. i z tym dniem roz-
poczęła pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Ze względu na stan zdrowia kobieta wymaga 
wielomiesięcznej hospitalizacji, począwszy od dnia porodu. Ojciec dziecka jest pracownikiem. 
Po wykorzystaniu przez ubezpieczoną zasiłku macierzyńskiego za okres 8 tygodniu po poro-
dzie (za okres od 17 stycznia do 12 marca 2016 r. – 56 dni), ubezpieczona przerwała korzy-
stanie z tego zasiłku (rozpoczęła korzystanie z zasiłku chorobowego). W tej sytuacji pracow-
nikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego 
i zasiłku za jego okres odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona-matka dziecka prze-
bywa w szpitalu, ze względu na stan jej zdrowia uniemożliwiający sprawowanie osobistej 
opieki nad dzieckiem. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego i pobierania zasiłku za jego 
okres nie może przekroczyć 20 tygodni. 

Warto	dodać,	 że	w	omawianym	przypadku,	gdy	ubezpieczona-matka	dziecka	w	okresie	
przed	upływem	8	tygodni	po	porodzie	przebywa	w	szpitalu	(nie	mogąc	wówczas	przerwać	po-
bierania	zasiłku	macierzyńskiego)	to	ubezpieczonemu-ojcu	albo	dziecka	lub	ubezpieczonemu-
-innemu	członkowi	najbliższej	rodziny	przysługuje	dodatkowo	zasiłek	opiekuńczy	w	wymiarze	
do	8	tygodni,	o	ile	przerwie	on	zatrudnienie	lub	inną	działalność	zarobkową	w	celu	sprawowa-
nia	osobistej	opieki	nad	dzieckiem	(art.	32a	ustawy	zasiłkowej	po	nowelizacji).
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10.8.  Zasiłek macierzyński przysługujący ojcu w związku  
z podjęciem zatrudnienia przez matkę 

Od	2	stycznia	2016	r.	wprowadzone	zostało	nowe	rozwiązanie	polegające	na	uzyskaniu	prawa	
do	zasiłku	macierzyńskiego	za	okres	odpowiadający	okresom	urlopów	związanych	z	rodzi-
cielstwem,	przez	ubezpieczonego-ojca	dziecka	w	przypadku	podjęcia	przez	matkę	niepodle-
gającą	ubezpieczeniu,	zatrudnienia	w	wymiarze	nie	niższym	niż	połowa	pełnego	wymiaru	
czasu	pracy.	Chodzi	o	sytuacje,	gdy	dziecko	rodzi	matka	nieposiadająca	 tytułu	do	objęcia	
ubezpieczeniem	społecznym	w	razie	choroby	i	macierzyństwa,	a	następnie	po	porodzie	po-
dejmuje	zatrudnienie	w	co	najmniej	połowie	pełnego	wymiaru	czasu	pracy.	Wówczas	prawo	
do	zasiłku	macierzyńskiego	przysługuje	ubezpieczonemu-ojcu	dziecka,	który	uzyskał	prawo	
do	urlopu	macierzyńskiego	albo	urlopu	rodzicielskiego	lub	przerwał	działalność	zarobkową	
w	celu	sprawowania	osobistej	opieki	nad	dzieckiem.	Zasiłek	przysługuje	wówczas	do	wy-
czerpania	wymiaru	zasiłku,	nie	dłużej	niż	przez	okres	trwania	zatrudnienia	matki.	

Przykład 
Nieposiadająca tytułu do ubezpieczenia chorobowego matka urodziła dziecko 6 lutego 2016 r. 
Ojciec dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działal-
ności. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. matka dziecka podejmuje pracę na podstawie stosunku pracy 
w wymiarze 3/4 etatu. 
W tej sytuacji ojciec uzyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okre-
sowi urlopu macierzyńskiego przypadającemu po dniu podjęcia przez matkę zatrudnienia, tj. za 
okres od 1 kwietnia do 24 czerwca 2016 r. – 85 dni (140 dni – 55 dni przypadających od 6 lute-
go do 31 marca, tj. od dnia porodu do ostatniego dnia przed podjęciem zatrudnienia = 85 dni). 
Może również uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi 
urlopu rodzicielskiego, tj. 32 tygodnie, o ile matka będzie nadal postawała w zatrudnieniu. Wa-
runkiem uzyskania prawa do zasiłku jest przerwanie przez ubezpieczonego-ojca dziecka działal-
ności zarobkowej i przejęcie sprawowania opieki nad dzieckiem.    

10.9. Minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego

Od	1	stycznia	2016	r.	w	wyniku	wejścia	w	życie	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	świadczeniach	
rodzinnych	oraz	niektórych	innych	ustaw,	wprowadzona	została	minimalna	kwota	zasiłku	
macierzyńskiego.	Jeżeli	 jego	miesięczna	kwota	pomniejszona	o	zaliczkę	na	podatek	do-
chodowy	od	osób	fizycznych	(kwota	netto	zasiłku)	będzie	niższa	niż	kwota	świadczenia	
rodzicielskiego	określonego	w	ustawie	o	świadczeniach	rodzinnych	(tj.	1000	zł),	to	kwotę	
zasiłku	macierzyńskiego	po	pomniejszeniu	o	zaliczkę	na	podatek	dochodowy,	podwyższa	
się	do	wysokości	1000	zł.	Kwota	podwyższenia	zasiłku	macierzyńskiego	będzie	finanso-
wana	 z	 budżetu	 państwa.	 W	 przypadku	 gdy	 zasiłek	 macierzyński	 będzie	 przysługiwać	
za	część	miesiąca,	podwyższenie	to	ustala	się	proporcjonalnie	do	okresu,	za	który	będzie	
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wypłacany	 zasiłek	 macierzyński	 (art.	 31	 ust.	 3a–3c	 ustawy	 zasiłkowej	 po	 nowelizacji,	
w	brzmieniu	obowiązującym	od	1	stycznia	2016	r.).	

11. nowy rodzaj świadczenia – świadczenie rodzicielskie 

1 stycznia 2016 r., w wyniku nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zostanie 
wprowadzone nowe świadczenie rodzinne z tytułu wychowywania dziecka – świadczenie 
rodzicielskie, którego miesięczna wysokość wyniesie 1000 zł.	Prawo	do	świadczenia	rodzi-
cielskiego	uzyskają	osoby,	którym	urodziło	się	dziecko,	a	które	nie	są	uprawnione	do	zasiłku	
macierzyńskiego	 lub	uposażenia	macierzyńskiego.	Do	grupy	uprawnionych	należeć	zatem	
będą	m.in.	bezrobotni,	studenci	czy	osoby	wykonujące	prace	na	podstawie	umowy	o	dzieło.	
Świadczenie	rodzicielskie	będzie	przysługiwać	przez	52	tygodnie	po	urodzeniu	dziecka	–	co	
do	 zasady	 do	 ukończenia	 przez	 nie	 1.	 roku	 życia,	 lub	 odpowiednio	 przez	 dłuższy	 okres	
w	przypadku	urodzenia	większej	liczby	dzieci	przy	jednym	porodzie	(analogiczny	do	okresu	
urlopów	związanych	z	rodzicielstwem	przewidzianych	przepisami	Kodeksu	pracy).	

Świadczenie	 rodzicielskie	 będzie	 przysługiwać	 również	 osobie,	 która	 przysposobiła	
dziecko	i	objęła	opieką	dziecko	w	wieku	do	ukończenia	7.	roku	życia,	a	w	przypadku	dziecka,	
wobec	którego	podjęto	decyzję	o	odroczeniu	obowiązku	szkolnego	–	do	ukończenia	10.	roku	
życia	(lub	przyjęła	na	wychowanie	dziecko	w	ramach	rodziny	zastępczej	z	wyjątkiem	zawo-
dowej	rodziny	zastępczej).

Osobie	uprawnionej	do	świadczenia	rodzicielskiego	będzie	przysługiwać	w	tym	samym	
czasie	jedno	świadczenie	rodzicielskie	bez	względu	na	liczbę	wychowywanych	dzieci	oraz	
jedno	świadczenie	rodzicielskie	w	związku	z	wychowywaniem	tego	samego	dziecka.	Ustala-
nie	prawa	jak	i	również	wypłata	świadczenia	rodzicielskiego	będzie	należała	tak	jak	w	przy-
padku	innych	świadczeń	rodzinnych	do	organów	właściwych	(wójt,	burmistrz	lub	prezydent	
miasta	właściwy	ze	względu	na	miejsce	zamieszkania	osoby	ubiegającej	się	o	świadczenie).	

PODstaWa PraWna:
■f art. 1, art. 7, art. 22 ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1217)

■f art. 180, art. 1821b, art. 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1268),

■f art. 1, art. 10, art. 28, art. 29, art., 30, art. 32, art. 33, art. 36 ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268),

■f art. 1, art. 2, art. 10, art. 22, art. 25, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066),

■f art. 29–31, art. 33 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268).

MAŁGORZATA PODGÓRSKA
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje się problematyką prawa 
pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki

ALDONA SALAMON
specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
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USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy*

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, zm.: ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268) 

(wyciąg)

Dział ÓSmY 
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 1751.[1]  [Definicje]**
Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:

1)  ubezpieczonej-matce dziecka – należy przez to rozumieć matkę dziecka niebędącą 
pracownicą, objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, 
określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, 689 i 978);

2)  ubezpieczonym-ojcu dziecka – należy przez to rozumieć ojca dziecka niebędącego 
pracownikiem, objętego ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyń-
stwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych;

3)  pracowniku-innym członku najbliższej rodziny – należy przez to rozumieć będącego 
pracownikiem, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, członka najbliż-
szej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 159);

4)  ubezpieczonym-innym członku najbliższej rodziny – należy przez to rozumieć niebę-
dącego pracownikiem, innego niż ubezpieczony-ojciec dziecka, ubezpieczonego 
członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa.

Art. 176.  [Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe]
Nie	wolno	zatrudniać	kobiet	przy	pracach	szczególnie	uciążliwych	lub	szkodliwych	dla	

zdrowia.	Rada	Ministrów	określi,	w	drodze	rozporządzenia,	wykaz	tych	prac.

		*	 	W	 ujednoliconym	 przez	 redakcję	 tekście	 uwzględniono	 wszystkie	 dotychczasowe	 zmiany.	 Najnowsze	
zmiany	zostały	wyróżnione	czcionką	pogrubioną.

**	 Hasła	w	klamrach	pochodzą	od	redakcji.

[1]		Art.	1751	dodany	przez	art.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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Art. 177.		[Rozwiązanie umowy w okresie ciąży]
§	1.	Pracodawca	nie	może	wypowiedzieć	ani	rozwiązać	umowy	o	pracę	w	okresie	ciąży,	

a	także	w	okresie	urlopu	macierzyńskiego	pracownicy,	chyba	że	zachodzą	przyczyny	uzasad-
niające	rozwiązanie	umowy	bez	wypowiedzenia	z	jej	winy	i	reprezentująca	pracownicę	za-
kładowa	organizacja	związkowa	wyraziła	zgodę	na	rozwiązanie	umowy.

§	2.	Przepisu	§	1	nie	stosuje	się	do	pracownicy	w	okresie	próbnym	nieprzekraczającym	
jednego	miesiąca.

§	3.	Umowa	o	pracę	zawarta	na	czas	określony	lub	na	czas	wykonania	określonej	pracy	
albo	na	okres	próbny	przekraczający	jeden	miesiąc,	która	uległaby	rozwiązaniu	po	upływie	
trzeciego	miesiąca	ciąży,	ulega	przedłużeniu	do	dnia	porodu.

§ 3.[2] Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekracza-
jący jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, 
ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§	31.	Przepisu	§	3	nie	stosuje	się	do	umowy	o	pracę	na	czas	określony	zawartej	w	celu	
zastępstwa	pracownika	w	czasie	jego	usprawiedliwionej	nieobecności	w	pracy.

§	4.	Rozwiązanie	przez	pracodawcę	umowy	o	pracę	za	wypowiedzeniem	w	okresie	ciąży	
lub	urlopu	macierzyńskiego	może	nastąpić	tylko	w	razie	ogłoszenia	upadłości	lub	likwidacji	
pracodawcy.	Pracodawca	jest	obowiązany	uzgodnić	z	reprezentującą	pracownicę	zakładową	
organizacją	związkową	termin	rozwiązania	umowy	o	pracę.	W	razie	niemożności	zapewnie-
nia	w	tym	okresie	innego	zatrudnienia,	pracownicy	przysługują	świadczenia	określone	w	od-
rębnych	 przepisach.	 Okres	 pobierania	 tych	 świadczeń	 wlicza	 się	 do	 okresu	 zatrudnienia,	
od	którego	zależą	uprawnienia	pracownicze.

§	5.	Przepisy	§	1,	2	i	4	stosuje	się	odpowiednio	także	do	pracownika-ojca	wychowującego	
dziecko	w	okresie	korzystania	z	urlopu	macierzyńskiego.

Art. 178.		[Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej]
	§	1.	Pracownicy	w	ciąży	nie	wolno	zatrudniać	w	godzinach	nadliczbowych	ani	w	porze	

nocnej.	Pracownicy	w	ciąży	nie	wolno	bez	jej	zgody	delegować	poza	stałe	miejsce	pracy	ani	
zatrudniać	w	systemie	czasu	pracy,	o	którym	mowa	w	art.	139.

§	2.	Pracownika	opiekującego	się	dzieckiem	do	ukończenia	przez	nie	4	roku	życia	nie	
wolno	bez	jego	zgody	zatrudniać	w	godzinach	nadliczbowych,	w	porze	nocnej,	w	syste-
mie	czasu	pracy,	o	którym	mowa	w	art.	139,	jak	również	delegować	poza	stałe	miejsce	
pracy.

Art. 1781.		[Zmiana rozkładu czasu pracy]
	Pracodawca	zatrudniający	pracownicę	w	porze	nocnej	jest	obowiązany	na	okres	jej	ciąży	

zmienić	rozkład	czasu	pracy	w	sposób	umożliwiający	wykonywanie	pracy	poza	porą	nocną,	
a	jeżeli	jest	to	niemożliwe	lub	niecelowe,	przenieść	pracownicę	do	innej	pracy,	której	wyko-
nywanie	nie	wymaga	pracy	w	porze	nocnej;	w	razie	braku	takich	możliwości	pracodawca	jest	

[2]		Art.	177	§	3	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	18	ustawy	z	dnia	25	czerwca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1220).	Zmiana	wejdzie	w	życie	22	lutego	2016	r.
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obowiązany	zwolnić	pracownicę	na	czas	niezbędny	z	obowiązku	świadczenia	pracy.	Przepisy	
art.	179	§	4–6	stosuje	się	odpowiednio.

Art. 179.		[Przeniesienie do innej pracy]
§	 1.	 Pracodawca	 zatrudniający	 pracownicę	 w	 ciąży	 lub	 karmiącą	 dziecko	 piersią	 przy	

pracy	wymienionej	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	176,	wzbronionej	takiej	pra-
cownicy	bez	względu	na	stopień	narażenia	na	czynniki	szkodliwe	dla	zdrowia	lub	niebez-
pieczne,	 jest	obowiązany	przenieść	pracownicę	do	innej	pracy,	a	jeżeli	 jest	 to	niemożliwe,	
zwolnić	ją	na	czas	niezbędny	z	obowiązku	świadczenia	pracy.

§	2.	Pracodawca	 zatrudniający	pracownicę	w	ciąży	 lub	karmiącą	dziecko	piersią	 przy	
pozostałych	pracach	wymienionych	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	176	jest	obo-
wiązany	dostosować	warunki	pracy	do	wymagań	określonych	w	tych	przepisach	lub	tak	ogra-
niczyć	czas	pracy,	aby	wyeliminować	zagrożenia	dla	zdrowia	lub	bezpieczeństwa	pracowni-
cy.	Jeżeli	dostosowanie	warunków	pracy	na	dotychczasowym	stanowisku	pracy	lub	skrócenie	
czasu	pracy	jest	niemożliwe	lub	niecelowe,	pracodawca	jest	obowiązany	przenieść	pracowni-
cę	do	innej	pracy,	a	w	razie	braku	takiej	możliwości	zwolnić	pracownicę	na	czas	niezbędny	
z	obowiązku	świadczenia	pracy.

§	3.	Przepis	§	2	stosuje	się	odpowiednio	do	pracodawcy	w	przypadku,	gdy	przeciwwska-
zania	zdrowotne	do	wykonywania	dotychczasowej	pracy	przez	pracownicę	w	ciąży	lub	kar-
miącą	dziecko	piersią	wynikają	z	orzeczenia	lekarskiego.

§	4.	W	razie	gdy	zmiana	warunków	pracy	na	dotychczas	zajmowanym	stanowisku	pracy,	
skrócenie	czasu	pracy	lub	przeniesienie	pracownicy	do	innej	pracy	powoduje	obniżenie	wy-
nagrodzenia,	pracownicy	przysługuje	dodatek	wyrównawczy.

§	5.	Pracownica	w	okresie	zwolnienia	z	obowiązku	świadczenia	pracy	zachowuje	prawo	
do	dotychczasowego	wynagrodzenia.

§	6.	Po	ustaniu	przyczyn	uzasadniających	przeniesienie	pracownicy	do	innej	pracy,	skró-
cenie	jej	czasu	pracy	lub	zwolnienie	z	obowiązku	świadczenia	pracy,	pracodawca	jest	obo-
wiązany	zatrudnić	pracownicę	przy	pracy	i	w	wymiarze	czasu	pracy	określonych	w	umowie	
o	pracę.

§	 7.	 Minister	 właściwy	 do	 spraw	 zdrowia	 określi,	 w	 drodze	 rozporządzenia,	 sposób	
i	tryb	wydawania	zaświadczeń	lekarskich	stwierdzających	przeciwwskazania	zdrowotne	do	
wykonywania	dotychczasowej	pracy	przez	pracownicę	w	ciąży	lub	karmiącą	dziecko	pier-
sią,	uwzględniając	zagrożenia	dla	jej	zdrowia	lub	bezpieczeństwa	występujące	w	środowi-
sku	pracy.

Art. 1791.		[Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego]
Pracownica,	nie	później	niż	14	dni	po	porodzie,	może	złożyć	pisemny	wniosek	o	udziele-

nie	jej,	bezpośrednio	po	urlopie	macierzyńskim,	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	w	peł-
nym	wymiarze	wynikającym	z	art.	1821	§	1,	a	bezpośrednio	po	takim	urlopie	–	urlopu	rodzi-
cielskiego	w	pełnym	wymiarze	wynikającym	z	art.	1821a	§	1;	pracodawca	jest	obowiązany	
uwzględnić	wniosek	pracownicy.
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Art. 1791.[3]	[Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego]
§ 1. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek 

o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w peł-
nym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1. 

§ 2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, pracownica może dzielić 
się z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym-ojcem dziecka 
korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za 
okres odpowiadający okresowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 1821b 
§ 2 i 4.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego dziecko, 
w przypadku gdy ubezpieczona-matka dziecka złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku 
macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa.

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 i 3, pisemny wniosek dotyczący:
1)  rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu 

do pracy – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystą-
pieniem do pracy;

2)  udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – składa się pracodawcy 
w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo 
jego części.
§ 5. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnioski, o których mowa w § 1 i 4. 

Do wniosków dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 1868a.

Art. 1792.		[Rezygnacja z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego]
§	1.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	art.	1791,	pracownica	może	zrezygnować	z	ko-

rzystania	z	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	w	całości	lub	w	części	i	powrócić	do	
pracy.

§	2.	Pracownica	składa	pracodawcy	pisemny	wniosek	w	sprawie	rezygnacji	z	korzystania	
z	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	w	całości	lub	w	części,	w	terminie	nie	krótszym	niż	
14	dni	przed	przystąpieniem	do	pracy;	pracodawca	jest	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pra-
cownicy.

§	3.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	1	 i	2,	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	
może	złożyć	pisemny	wniosek	o	udzielenie	mu	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	w	ca-
łości	lub	w	części,	w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	do-
datkowego	urlopu	macierzyńskiego	albo	z	części	takiego	urlopu;	pracodawca	jest	obowiąza-
ny	uwzględnić	wniosek	pracownika-ojca	wychowującego	dziecko.

[3]		Art.	1791	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	2	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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Art. 1792.[4] (uchylony).

Art. 1793.		[Rezygnacja z korzystania z urlopu rodzicielskiego]
	§	1.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	art.	1791,	pracownica	może	zrezygnować	z	korzy-

stania	z	urlopu	rodzicielskiego	w	całości	lub	w	części	i	powrócić	do	pracy.
§	2.	Pracownica	składa	pracodawcy	pisemny	wniosek	w	sprawie	rezygnacji	z	korzystania	

z	urlopu	rodzicielskiego	w	całości	lub	w	części,	w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	
przystąpieniem	do	pracy;	pracodawca	jest	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownicy.

§	3.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	1	i	2,	pracownik–ojciec	wychowujący	dziecko	
może	złożyć	pisemny	wniosek	o	udzielenie	mu	urlopu	rodzicielskiego	w	całości	lub	w	części,	
w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	urlopu	rodzicielskiego	
albo	z	części	takiego	urlopu;	pracodawca	jest	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika-
-ojca	wychowującego	dziecko.

Art. 1793.[5] (uchylony).

Art. 1794.		[Rezygnacja ojca z korzystania z części dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego albo z części urlopu rodzicielskiego]

	§	1.	Pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	może	zrezygnować	z	korzystania	z	części	
dodatkowego	 urlopu	 macierzyńskiego	 albo	 z	 części	 urlopu	 rodzicielskiego,	 udzielonych	
zgodnie	z	art.	1792	§	3	albo	z	art.	1793	§	3.

§	2.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	1,	do	pracownika-ojca	wychowującego	dziecko	
stosuje	się	odpowiednio	art.	1792	§	2,	a	do	pracownicy	–	odpowiednio	art.	1792	§	3,	jeżeli	
skorzystała	z	pozostałej	części	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	albo	z	pozostałej	części	
urlopu	rodzicielskiego.

Art. 1794.[6] (uchylony).

Art. 1795.		[Podział urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego]
	W	przypadku	gdy	pracownica	oraz	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	dzielą	między	

siebie	dodatkowy	urlop	macierzyński	albo	urlop	 rodzicielski	zgodnie	z	zasadami	określonymi	
w	art.	1792,	art.	1793	lub	art.	1794,	stosuje	się	odpowiednio	przepisy	art.	1821	§	2	lub	art.	1821a	§	2.

Art. 1795.[7] (uchylony).

[4]		Art.	1792	uchylony	przez	art.	1	pkt	3	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[5]		Art.	1793	uchylony	przez	art.	1	pkt	3	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[6]		Art.	1794	uchylony	przez	art.	1	pkt	3	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[7]		Art.	1795	uchylony	przez	art.	1	pkt	3	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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Art. 180.		[Wymiar urlopu macierzyńskiego]
§	1.	Pracownicy	przysługuje	urlop	macierzyński	w	wymiarze:

1)	 20	tygodni	w	przypadku	urodzenia	jednego	dziecka	przy	jednym	porodzie;
2)	 31	tygodni	w	przypadku	urodzenia	dwojga	dzieci	przy	jednym	porodzie;
3)	 33	tygodni	w	przypadku	urodzenia	trojga	dzieci	przy	jednym	porodzie;
4)	 35	tygodni	w	przypadku	urodzenia	czworga	dzieci	przy	jednym	porodzie;
5)	 37	tygodni	w	przypadku	urodzenia	pięciorga	i	więcej	dzieci	przy	jednym	porodzie.

§	2.	(uchylony).
§	3.	Nie	więcej	niż	6	tygodni	urlopu	macierzyńskiego	może	przypadać	przed	przewi-

dywaną	datą	porodu.
§	4.	Po	porodzie	przysługuje	urlop	macierzyński	niewykorzystany	przed	porodem	aż	

do	wyczerpania	okresu	ustalonego	w	§	1.
§	5.	Pracownica,	po	wykorzystaniu	po	porodzie	co	najmniej	14	tygodni	urlopu	macie-

rzyńskiego,	ma	prawo	zrezygnować	z	pozostałej	części	tego	urlopu;	w	takim	przypadku	
niewykorzystanej	części	urlopu	macierzyńskiego	udziela	się	pracownikowi-ojcu	wycho-
wującemu	dziecko,	na	jego	pisemny	wniosek.

§	6.	Pracownica	zgłasza	pracodawcy	pisemny	wniosek	w	sprawie	rezygnacji	z	części	
urlopu	macierzyńskiego,	najpóźniej	na	7	dni	przed	przystąpieniem	do	pracy;	do	wniosku	
dołącza	się	zaświadczenie	pracodawcy	zatrudniającego	pracownika-ojca	wychowującego	
dziecko,	potwierdzające	 termin	 rozpoczęcia	urlopu	macierzyńskiego	przez	pracownika,	
wskazany	w	 jego	wniosku	o	udzielenie	urlopu,	przypadający	bezpośrednio	po	 terminie	
rezygnacji	z	części	urlopu	macierzyńskiego	przez	pracownicę.

§	61.	Po	wykorzystaniu	przez	pracownicę	po	porodzie	urlopu	macierzyńskiego	w	wy-
miarze	8	tygodni,	pracownikowi-ojcu	wychowującemu	dziecko	przysługuje	prawo	do	czę-
ści	urlopu	macierzyńskiego	odpowiadającej	okresowi,	w	którym	pracownica	uprawniona	
do	 urlopu	 wymaga	 opieki	 szpitalnej	 ze	 względu	 na	 stan	 zdrowia	 uniemożliwiający	 jej	
sprawowanie	osobistej	opieki	nad	dzieckiem.

§	62.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	61,	urlop	macierzyński	pracownicy	przery-
wa	 się	 na	 okres,	 w	 którym	 z	 takiego	 urlopu	 korzysta	 pracownik-ojciec	 wychowujący	
dziecko.

§	 63.	 Łączny	 wymiar	 urlopu	 macierzyńskiego	 w	 okolicznościach,	 o	 których	 mowa	
w	§	61	i	w	§	62,	nie	może	przekroczyć	wymiaru	określonego	w	§	1.

§	7.	W	razie	zgonu	pracownicy	lub	porzucenia	przez	nią	dziecka	w	czasie	urlopu	ma-
cierzyńskiego,	pracownikowi-ojcu	wychowującemu	dziecko	przysługuje	prawo	do	niewy-
korzystanej	części	tego	urlopu.

§	8.	Pracownica	legitymująca	się	orzeczeniem	o	niezdolności	do	samodzielnej	egzy-
stencji,	której	stan	zdrowia	uniemożliwia	sprawowanie	osobistej	opieki	nad	dzieckiem,	po	
wykorzystaniu	po	porodzie	co	najmniej	8	tygodni	urlopu	macierzyńskiego,	ma	prawo	zre-
zygnować	z	pozostałej	 części	 tego	urlopu;	w	 takim	przypadku	niewykorzystanej	 części	
tego	 urlopu	 udziela	 się	 pracownikowi-ojcu	 wychowującemu	 dziecko,	 na	 jego	 pisemny	
wniosek.	Przepis	§	6	stosuje	się	odpowiednio.
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Art. 180.[8]	[Wymiar urlopu macierzyńskiego]
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 
6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż 
do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu ma-
cierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pra-
cy, jeżeli:
1)  pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący 

dziecko;
2)  przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyń-

skiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziec-
ka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.
§ 5. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygna-

cji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wyko-
rzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do 
części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną-
-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

§ 6. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, 
ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli:
1)  pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący 

dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny;
2)  przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyń-

skiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka 
albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej 
opieki przerwał działalność zarobkową.
§ 7. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członko-

wi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę 
dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobie-
rania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co naj-
mniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po 
dniu rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

	[8]		Art.	180	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	4	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa pracodawcy pi-
semny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego 
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza 
się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca 
jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 

§ 9. Części urlopu macierzyńskiego, o której mowa w § 4 pkt 1, § 5, § 6 pkt 1 i § 7 
pracodawca udziela, odpowiednio, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo 
pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, na jego pisemny wniosek, składa-
ny w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. 
Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowu-
jącego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny.

§ 10. Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmio-
tu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie 
osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni 
urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym 
szpitalu albo przedsiębiorstwie, jeżeli:
1)  część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik-ojciec wychowują-

cy dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny;
2)  osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony-ojciec 

dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowa-
nia tej opieki przerwał działalność zarobkową.
§ 11. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu 

członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez ubezpie-
czoną-matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią 
tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu ma-
cierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona-matka dziecka prze-
bywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze 
względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem.

§ 12. W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubez-
pieczonej-matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpo-
wiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pra-
cownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu 
macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej-matki 
dziecka.

§ 13. W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macie-
rzyńskiego albo ubezpieczoną-matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyń-
skiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu wychowujące-
mu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje 
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prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka, nie 
wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez:
1) pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;
2)  ubezpieczoną-matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygo-

dni po porodzie.
§ 14. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu macierzyńskiego i okresu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu 
w okolicznościach, o których mowa w § 4–7 i § 10–13, nie może przekroczyć wymiaru 
urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w § 1.

§ 15. W przypadku:
1)  zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i ma-

cierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

2)  porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, 
albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

3)  niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubez-
pieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubez-
pieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

– pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi 
najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej 
po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo powstania niezdolności 
do samodzielnej egzystencji.

§ 16. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11–13 i 15, części urlopu 
macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego 
dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny. Do wniosku dołącza się 
dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest 
obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracow-
nika-innego członka najbliższej rodziny.

§ 17. W przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubez-
pieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w wymiarze nie 
niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, pracownikowi-ojcu wychowującemu 
dziecko przysługuje, w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka, prawo do części urlopu 
macierzyńskiego przypadającej od dnia podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka aż do 
wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.

Art. 1801.		[Wymiar urlopu macierzyńskiego]
§	1.	W	razie	urodzenia	martwego	dziecka	lub	zgonu	dziecka	przed	upływem	8	tygodni	

życia,	pracownicy	przysługuje	urlop	macierzyński	w	wymiarze	8	tygodni	po	porodzie,	nie	
krócej	jednak	niż	przez	okres	7	dni	od	dnia	zgonu	dziecka.	Pracownicy,	która	urodziła	więcej	
niż	jedno	dziecko	przy	jednym	porodzie,	przysługuje	w	takim	przypadku	urlop	macierzyński	
w	wymiarze	stosownym	do	liczby	dzieci	pozostałych	przy	życiu.
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§	2.	W	razie	zgonu	dziecka	po	upływie	8	tygodni	życia,	pracownica	zachowuje	prawo	do	
urlopu	macierzyńskiego	przez	okres	7	dni	od	dnia	zgonu	dziecka.	Przepis	§	1	zdanie	drugie	
stosuje	się.

§ 2.[9] W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zacho-
wuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pra-
cownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje 
w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozo-
stałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Art. 181.		[Dziecko wymagające opieki szpitalnej]
W	razie	urodzenia	dziecka	wymagającego	opieki	szpitalnej	pracownica,	która	wykorzy-

stała	po	porodzie	8	tygodni	urlopu	macierzyńskiego,	pozostałą	część	tego	urlopu	może	wy-
korzystać	w	terminie	późniejszym,	po	wyjściu	dziecka	ze	szpitala.

Art. 182.		[Rezygnacja z wychowywania dziecka]
Jeżeli	matka	rezygnuje	z	wychowywania	dziecka	i	oddaje	je	innej	osobie	w	celu	przyspo-

sobienia	 lub	 do	 domu	 małego	 dziecka,	 nie	 przysługuje	 jej	 część	 urlopu	 macierzyńskiego	
przypadająca	po	dniu	oddania	dziecka.	Jednakże	urlop	macierzyński	po	porodzie	nie	może	
wynosić	mniej	niż	8	tygodni.

Art. 182.[10]	[Rezygnacja z wychowywania dziecka]
Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przy-

sposobienia albo gdy dziecko zostaje umieszczone, na podstawie orzeczenia sądu, w pie-
czy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuń-
czym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, matce nie przysługuje część urlopu 
macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka albo umieszczenia dziecka w pie-
czy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuń-
czym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Jednakże urlop macierzyński po poro-
dzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

Art. 182.[11] [Porzucenie dziecka lub umieszczenie w pieczy zastępczej]
W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na 

podstawie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w za-
kładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, pracownicy 
nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu porzucenia dziecka 
albo umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w za-

		[9]		Art.	1801	§	2	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	5	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[10]		Art.	182	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	19	ustawy	z	dnia	25	czerwca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1220).	Zmiana	wejdzie	w	życie	22	lutego	2016	r.

[11]		Art.	182	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	6	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	1	marca	2016	r.
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kładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Jednakże 
urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

Art. 1821.		[Dodatkowy urlop macierzyński dla pracownika]
§	1.	Bezpośrednio	po	wykorzystaniu	urlopu	macierzyńskiego	pracownik	ma	prawo	do	

dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	w	wymiarze:
1)	 do	6	tygodni	–	w	przypadku,	o	którym	mowa	w	art.	180	§	1	pkt	1;
2)	 do	8	tygodni	–	w	przypadkach,	o	których	mowa	w	art.	180	§	1	pkt	2–5.

§	 2.	 Dodatkowy	 urlop	 macierzyński	 jest	 udzielany	 jednorazowo	 albo	 w	 dwóch	 czę-
ściach	 przypadających	 bezpośrednio	 jedna	 po	 drugiej	 –	 w	 wymiarze	 tygodnia	 lub	 jego	
wielokrotności.

§	3.	Dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	udziela	się	na	pisemny	wniosek	pracownika,	
składany	w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	tego	urlopu;	
pracodawca	jest	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.

§	4.	We	wniosku	o	udzielenie	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	określa	się	termin	
zakończenia	urlopu	macierzyńskiego,	 a	w	przypadku	gdy	wniosek	dotyczy	drugiej	 części	
dodatkowego	 urlopu	 macierzyńskiego	 –	 termin	 zakończenia	 pierwszej	 części	 tego	 urlopu	
oraz	okres	dotychczas	wykorzystanego	urlopu.

§	5.	Pracownik	może	łączyć	korzystanie	z	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	z	wyko-
nywaniem	pracy	u	pracodawcy	udzielającego	tego	urlopu	w	wymiarze	nie	wyższym	niż	po-
łowa	pełnego	wymiaru	czasu	pracy;	w	takim	przypadku	dodatkowego	urlopu	macierzyńskie-
go	udziela	się	na	pozostałą	część	wymiaru	czasu	pracy.

§	6.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	5,	podjęcie	pracy	następuje	na	pisemny	wniosek	
pracownika,	składany	w	terminie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	wykonywania	
pracy,	w	którym	pracownik	wskazuje	wymiar	czasu	pracy	oraz	okres,	przez	który	zamierza	
łączyć	korzystanie	z	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	z	wykonywaniem	pracy.	Praco-
dawca	uwzględnia	wniosek	pracownika,	chyba	że	nie	jest	to	możliwe	ze	względu	na	organi-
zację	 pracy	 lub	 rodzaj	 pracy	 wykonywanej	 przez	 pracownika.	 O	 przyczynie	 odmowy	
uwzględnienia	wniosku	pracodawca	informuje	pracownika	na	piśmie.

§	7.	Przepisy	art.	45	§	3,	art.	47,	art.	50	§	5,	art.	57	§	2,	art.	163	§	3,	art.	165	pkt	4,	art.	166	
pkt	4,	art.	177,	art.	180	§	61–7,	art.	1801	§	2,	art.	182	zdanie	pierwsze	i	art.	1831	§	1	stosuje	się	
odpowiednio.

Art. 1821.[12] (uchylony).

Art. 1821a.		[Urlop rodzicielski]
§	 1.	 Bezpośrednio	 po	 wykorzystaniu	 dodatkowego	 urlopu	 macierzyńskiego	 w	 pełnym	

wymiarze	określonym	w	art.	1821	§	1	pracownik	ma	prawo	do	urlopu	rodzicielskiego	w	wy-
miarze	do	26	tygodni	–	niezależnie	od	liczby	dzieci	urodzonych	przy	jednym	porodzie.

[12]		Art.	1821	uchylony	przez	art.	1	pkt	7	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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§	2.	Urlop	rodzicielski	jest	udzielany	jednorazowo	albo	nie	więcej	niż	w	trzech	częściach,	
z	których	żadna	nie	może	być	krótsza	niż	8	tygodni,	przypadających	bezpośrednio	jedna	po	
drugiej	–	w	wymiarze	wielokrotności	tygodnia.

§	3.	Z	urlopu	rodzicielskiego	mogą	jednocześnie	korzystać	oboje	rodzice	dziecka.	W	ta-
kim	przypadku	łączny	wymiar	urlopu	nie	może	przekraczać	wymiaru	określonego	w	§	1.

§	4.	Urlopu	rodzicielskiego	udziela	się	na	pisemny	wniosek	pracownika,	składany	w	ter-
minie	nie	krótszym	niż	14	dni	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	tego	urlopu;	pracodawca	jest	
obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.

§	5.	We	wniosku	o	udzielenie	urlopu	rodzicielskiego	określa	się	termin	zakończenia	do-
datkowego	 urlopu	 macierzyńskiego,	 a	 w	 przypadku	 gdy	 wniosek	 dotyczy	 kolejnej	 części	
urlopu	rodzicielskiego	–	termin	zakończenia	poprzedniej	części	tego	urlopu	oraz	okres	do-
tychczas	wykorzystanego	urlopu.	Pracownik	składający	wniosek	dołącza	do	wniosku	pisem-
ne	oświadczenie	o	braku	zamiaru	korzystania	z	urlopu	przez	okres	wskazany	we	wniosku	
przez	drugiego	z	rodziców	dziecka	albo	o	okresie,	w	którym	drugi	z	rodziców	dziecka	zamie-
rza	korzystać	z	tego	urlopu	w	okresie	objętym	wnioskiem.

§	6.	Przepisy	art.	45	§	3,	art.	47,	art.	50	§	5,	art.	57	§	2,	art.	163	§	3,	art.	165	pkt	4,	art.	166	
pkt	4,	art.	177,	art.	180	§	61–7,	art.	1801	§	2	zdanie	pierwsze,	art.	182	zdanie	pierwsze,	art.	1821	

§	5	i	6,	art.	1831	§	1	oraz	art.	1832	stosuje	się	odpowiednio.

Art. 1821a.[13] [Wymiar urlopu rodzicielskiego]
§ 1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za 

okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu 
rodzicielskiego w wymiarze do:
1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Urlop w wymiarze, o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie obojgu rodzicom 
dziecka.

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. 
W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wy-
miaru, o którym mowa w § 1. 

§ 4. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego 
za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać 
z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okre-
su pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzi-
cielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1.

Art. 1821b.	[Pracownik-ojciec wychowujący dziecko]
§	1.	W	razie	zgonu	matki	dziecka	niebędącej	pracownicą	albo	porzucenia	przez	nią	dziec-

ka,	a	także	jeżeli	matka	dziecka	niebędąca	pracownicą	legitymuje	się	orzeczeniem	o	niezdol-

[13]		Art.	1821a	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	8	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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ności	do	samodzielnej	egzystencji	i	stan	jej	zdrowia	uniemożliwia	jej	sprawowanie	osobistej	
opieki	 nad	 dzieckiem,	 pracownikowi-ojcu	 wychowującemu	 dziecko	 przysługuje	 prawo	 do	
urlopu	macierzyńskiego	lub	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego,	lub	urlopu	rodzicielskie-
go	–	na	warunkach	i	w	okresie,	w	którym	z	tego	urlopu	lub	z	tych	urlopów	mogłaby	korzystać	
matka	dziecka	będąca	pracownicą.

§	2.	Jeżeli	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	zamierza	korzystać	z	urlopu	macierzyńskie-
go,	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	i	urlopu	rodzicielskiego	w	okolicznościach,	o	których	
mowa	w	§	1,	na	podstawie	art.	1791,	wniosek	o	udzielenie	tych	urlopów	pracownik	składa	w	termi-
nie	wynikającym	z	art.	1791,	wnioskując	również	o	udzielenie	mu	urlopu	macierzyńskiego.

§	3.	Urlopu	macierzyńskiego	udziela	się	na	pisemny	wniosek	pracownika-ojca	wychowu-
jącego	dziecko.

§	4.	We	wniosku	o	udzielenie	urlopu	macierzyńskiego	lub	dodatkowego	urlopu	macie-
rzyńskiego,	lub	urlopu	rodzicielskiego	albo	ich	części	w	okolicznościach,	o	których	mowa	
w	§	1,	określa	się	termin	rozpoczęcia	urlopu	oraz	okres,	w	którym	pracownik	zamierza	ko-
rzystać	 z	 urlopu	 albo	 jego	 części.	 Pracownik	 składa	 wniosek	 o	 urlop	 albo	 jego	 część	 nie	
później	niż	na	1	dzień	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	urlopu	albo	jego	części.	Pracodawca	
jest	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.

§	 5.	 Jeżeli	 pracownik-ojciec	 wychowujący	 dziecko	 zamierza	 korzystać	 z	 dodatkowego	
urlopu	macierzyńskiego	lub	jego	części	na	podstawie	art.	1821	bezpośrednio	po	wykorzysta-
niu	urlopu	macierzyńskiego	lub	bezpośrednio	po	wykorzystaniu	pierwszej	części	dodatkowe-
go	urlopu	macierzyńskiego,	wniosek	o	udzielenie	tego	urlopu	lub	jego	części	pracownik	skła-
da	w	terminie	wynikającym	z	art.	1821	§	3,	chyba	że	nie	jest	to	możliwe	w	związku	z	terminem	
rozpoczęcia	 urlopu	 macierzyńskiego	 lub	 pierwszej	 części	 dodatkowego	 urlopu	 macierzyń-
skiego;	wówczas	w	zakresie	terminu	na	złożenie	wniosku	stosuje	się	odpowiednio	§	4.

§	6.	Jeżeli	pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	zamierza	korzystać	z	urlopu	rodziciel-
skiego	lub	jego	części	na	podstawie	art.	1821a	bezpośrednio	po	wykorzystaniu	dodatkowego	
urlopu	macierzyńskiego	lub	poprzedniej	części	urlopu	rodzicielskiego,	wniosek	o	udzielenie	
tego	urlopu	lub	jego	części	pracownik	składa	w	terminie	wynikającym	z	art.	1821a	§	4,	chyba	
że	nie	jest	to	możliwe	w	związku	z	terminem	rozpoczęcia	dodatkowego	urlopu	macierzyń-
skiego	lub	poprzedniej	części	urlopu	rodzicielskiego;	wówczas	w	zakresie	terminu	na	złoże-
nie	wniosku	stosuje	się	odpowiednio	§	4.

Art. 1821b.[14] [Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego]
§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do 

zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

[14]		Art.	1821b	dodany	przez	art.	1	pkt	9	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
W	art.	1821b	zostało	zachowane	zdublowane	oznaczenie	numeracji	z	uwagi	na	odmienny	zakres	regulacji	obu	
przepisów.	Art.	1821b	został	 	po	raz	pierwszy	dodany	14	sierpnia	2015	r.	przez	art.	2	pkt	2	ustawy	z	dnia	
15	maja	2015	r.	o	zmianie	ustawy	o	świadczeniach	pieniężnych	z	ubezpieczenia	społecznego	w	razie	choroby	
i	macierzyństwa	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1066)	oraz	został	ponownie	dodany	2	stycznia	
2016	r.	przez	art.	1	pkt	9	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	
innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	
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§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu ma-
cierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu 
macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna 
po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpo-
wiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Do wnios-
ku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie 
nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadają-
cym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę 
części przysługującego urlopu wychowawczego.

§ 4. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wy-
jątkiem:
1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

a)  urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
b)  przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1, na wychowanie dziecka 

w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie;

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

Art. 1821c.[15]	[Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego]
§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany 

w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wnios-
ku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. 
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie 
urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o za-
siłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego czę-
ści, złożonych przez ubezpieczoną-matkę dziecka lub ubezpieczonego-ojca dziecka.

§ 3. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym 
czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Art. 1821d.[16]	[Możliwość połączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykony-
waniem pracy u pracodawcy]

§ 1. Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa 
pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się 
na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

[15]		Art.	1821c	dodany	przez	art.	1	pkt	9	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[16]		Art.	1821d	dodany	przez	art.	1	pkt	9	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, podjęcie pracy następuje na pisemny wnio-
sek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wy-
konywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych 
na postawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, 
chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykony-
wanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca 
informuje pracownika na piśmie.

Art. 1821e.[17]	[Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego]
§ 1. W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego 

z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzi-
cielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez 
pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:
1) 64 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 68 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

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

§ 3. W przypadku gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy, o któ-
rym mowa w § 1, odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłu-
żenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu ro-
dzicielskiego.

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

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

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

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

[17]		Art.	1821e	dodany	przez	art.	1	pkt	9	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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Art. 1821f.[18]	[Stosowanie przepisów ustawy]
Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 

§ 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6–17, 
art. 1801 § 2, art. 181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1.

Art. 1822.		(uchylony).

Art. 1823.		[Urlop ojcowski]
	§	1.	Pracownik-ojciec	wychowujący	dziecko	ma	prawo	do	urlopu	ojcowskiego	w	wymia-

rze	2	tygodni,	nie	dłużej	jednak	niż:
1)	 do	ukończenia	przez	dziecko	12	miesiąca	życia	albo
2)	 	do	upływu	12	miesięcy	od	dnia	uprawomocnienia	się	postanowienia	orzekającego	przy-

sposobienie	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	przez	nie	10	roku	życia.
§ 1.[19] Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wy-

miarze 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	postanowienia	orzekającego	przy-

sposobienie	dziecka	i	nie	dłużej	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.
§ 11.[20] Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż 

w 2 częś ciach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.
§	2.	Urlopu	ojcowskiego	udziela	się	na	pisemny	wniosek	pracownika-ojca	wychowujące-

go	 dziecko,	 składany	 w	 terminie	 nie	 krótszym	 niż	 7	 dni	 przed	 rozpoczęciem	 korzystania	
z	urlopu;	pracodawca	jest	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.

§ 2.[21] Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca wycho-
wującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pra-
cownika.

§	3.	Przepisy	art.	45	§	3,	art.	47,	art.	50	§	5,	art.	57	§	2,	art.	163	§	3,	art.	165	pkt	4,	art.	166	
pkt	4,	art.	177,	art.	1831	§	1	i	art.	1832	stosuje	się	odpowiednio.

[18]		Art.	1821f	dodany	przez	art.	1	pkt	9	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[19]		Art.	1823	§	1	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	10	lit.	a)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[20]		Art.	1823	§	11	dodany	przez	art.	1	pkt	10	lit.	b)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	
pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[21]		Art.	1823	§	2	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	10	lit.	c)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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§ 3. [22] Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, 
art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 
i art. 1831 § 1.

Art. 1824.		[Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego]

§	1.	Pracownik,	nie	później	niż	14	dni	po	przyjęciu	dziecka	na	wychowanie	i	wystąpieniu	
do	sądu	opiekuńczego	z	wnioskiem	o	wszczęcie	postępowania	w	sprawie	przysposobienia	
dziecka	lub	po	przyjęciu	dziecka	na	wychowanie	jako	rodzina	zastępcza,	z	wyjątkiem	rodziny	
zastępczej	zawodowej,	może	złożyć	pisemny	wniosek	o	udzielenie	mu,	bezpośrednio	po	urlo-
pie	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego,	dodatkowego	urlopu	na	warunkach	urlopu	macie-
rzyńskiego	w	pełnym	wymiarze	wynikającym	z	art.	183	§	3,	a	bezpośrednio	po	takim	urlopie	
–	urlopu	rodzicielskiego	w	pełnym	wymiarze	wynikającym	z	art.	1821a	§	1;	pracodawca	jest	
obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.

§	2.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	1,	przepisy	art.	1792–1795	stosuje	się	odpowiednio.

Art. 1824.[23] [Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego lub rodzicielskiego]

§ 1. Pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystą-
pieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przyspo-
sobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wy-
jątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, 
bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1. Pracodawca jest obowiązany uwzględ-
nić wniosek pracownika.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepis art. 1791 stosuje się odpowiednio.

Art. 183.	 	 [Urlopy dla pracownika przysposabiającego dziecko lub przyjmującego 
dziecko na wychowanie]

§	1.	Pracownik,	który	przyjął	dziecko	na	wychowanie	i	wystąpił	do	sądu	opiekuńczego	
z	wnioskiem	o	wszczęcie	postępowania	w	sprawie	przysposobienia	dziecka	lub	który	przyjął	
dziecko	na	wychowanie	jako	rodzina	zastępcza,	z	wyjątkiem	rodziny	zastępczej	zawodowej,	
ma	prawo	do	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	w	wymiarze:
1)	 20	tygodni	w	przypadku	przyjęcia	jednego	dziecka,
2)	 31	tygodni	w	przypadku	jednoczesnego	przyjęcia	dwojga	dzieci,
3)	 33	tygodni	w	przypadku	jednoczesnego	przyjęcia	trojga	dzieci,

[22]		Art.	1823	§	3	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	10	lit.	d)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	
ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycz-
nia	2016	r.

[23]		Art.	1824	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	11	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	
2016	r.
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4)	 35	tygodni	w	przypadku	jednoczesnego	przyjęcia	czworga	dzieci,
5)	 37	tygodni	w	przypadku	jednoczesnego	przyjęcia	pięciorga	i	więcej	dzieci
–	nie	dłużej	jednak	niż	do	ukończenia	przez	dziecko	7	roku	życia,	a	w	przypadku	dziecka,	
wobec	którego	podjęto	decyzję	o	odroczeniu	obowiązku	szkolnego,	nie	dłużej	niż	do	ukoń-
czenia	przez	nie	10	roku	życia.	Przepisy	art.	45	§	3,	art.	47,	art.	50	§	5,	art.	57	§	2,	art.	163	
§	3,	art.	165	pkt	4,	art.	166	pkt	4,	art.	177,	art.	180	§	5–7	i	art.	1801	§	2	stosuje	się	odpowiednio.

§	2.	Jeżeli	pracownik,	o	którym	mowa	w	§	1,	przyjął	dziecko	w	wieku	do	7	roku	życia,	
a	w	przypadku	dziecka,	wobec	którego	podjęto	decyzję	o	odroczeniu	obowiązku	szkolnego,	
do	10	roku	życia,	ma	prawo	do	9	tygodni	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego.

§	3.	Pracownik	ma	prawo	do	dodatkowego	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	
w	wymiarze:
1)	 do	6	tygodni	–	w	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	1	pkt	1;
2)	 do	8	tygodni	–	w	przypadkach,	o	których	mowa	w	§	1	pkt	2–5;
3)	 do	3	tygodni	–	w	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	2.

§	4.	Do	dodatkowego	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	przepisy	art.	45	§	3,	
art.	47,	art.	50	§	5,	art.	57	§	2,	art.	163	§	3,	art.	165	pkt	4,	art.	166	pkt	4,	art.	177,	art.	180	
§	61–7,	art.	1801	§	2,	art.	1821	§	2–6	i	art.	1831	§	1	stosuje	się	odpowiednio.

§	5.	Pracownik	ma	prawo	do	urlopu	rodzicielskiego;	przepisy	art.	1821a	stosuje	się	odpo-
wiednio.

Art. 183.[24]	[Urlopy dla pracownika przysposabiającego dziecko lub przyjmującego 
dziecko na wychowanie]

§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przy-
jął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawo-
dowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci
– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziec-
ka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 
ukończenia przez nie 10 roku życia. 

§ 2. Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art. 47, 
art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 4–17, 
art. 1801 § 2 i art. 181 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

[24]		Art.	183	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	12	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego.

§ 4. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuń-
czego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub 
który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny za-
stępczej zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzy-
staniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za 
okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wy-
miarze do:
1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2–5;
3) 29 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 3.

§ 5. Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 1821a § 2–4 
 i art. 1821b–1821f.

§ 6. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wnio-
sek pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Art. 1831.		[Udzielanie urlopu macierzyńskiego]
§	1.	Przy	udzielaniu	urlopu	macierzyńskiego	i	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyń-

skiego	tydzień	urlopu	odpowiada	7	dniom	kalendarzowym.
§	2.	Jeżeli	pracownica	nie	korzysta	z	urlopu	macierzyńskiego	przed	przewidywaną	datą	

porodu,	pierwszym	dniem	urlopu	macierzyńskiego	jest	dzień	porodu.

Art. 1832.		[Zakończenie urlopu macierzyńskiego]
Pracodawca	dopuszcza	pracownika	po	zakończeniu	urlopu	macierzyńskiego,	urlopu	na	

warunkach	urlopu	macierzyńskiego,	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego	lub	dodatkowe-
go	urlopu	na	warunkach	urlopu	macierzyńskiego	do	pracy	na	dotychczasowym	stanowisku,	
a	jeże	li	nie	jest	to	możliwe,	na	stanowisku	równorzędnym	z	zajmowanym	przed	rozpoczę-
ciem	urlopu	lub	na	innym	stanowisku	odpowiadającym	jego	kwalifikacjom	zawodowym,	za	
wynagrodzeniem	za	pracę,	jakie	otrzymywałby,	gdyby	nie	korzystał	z	urlopu.

Art. 1832. [25] Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macie-
rzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 
oraz 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 wynagro-
dzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

[25]		Art.	1832	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	13	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	
2016	r.
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Art. 184.		[Zasiłek macierzyński]
Za	czas	urlopu	macierzyńskiego,	dodatkowego	urlopu	macierzyńskiego,	urlopu	ojcow-

skiego	oraz	urlopu	rodzicielskiego	przysługuje	zasiłek	macierzyński	na	zasadach	 i	warun-
kach	określonych	odrębnymi	przepisami.

Art. 184.[26] Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macie-
rzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 185.		[Badania lekarskie]
§	1.	Stan	ciąży	powinien	być	stwierdzony	świadectwem	lekarskim.
§	2.	Pracodawca	 jest	obowiązany	udzielać	pracownicy	ciężarnej	zwolnień	od	pracy	na	

zalecone	przez	lekarza	badania	lekarskie	przeprowadzane	w	związku	z	ciążą,	jeżeli	badania	
te	nie	mogą	być	przeprowadzone	poza	godzinami	pracy.	Za	czas	nieobecności	w	pracy	z	tego	
powodu	pracownica	zachowuje	prawo	do	wynagrodzenia.

Art. 186.		[Urlop wychowawczy]
	§	1.	Pracownik	zatrudniony	co	najmniej	6	miesięcy	ma	prawo	do	urlopu	wychowawczego	

w	celu	sprawowania	osobistej	opieki	nad	dzieckiem.	Do	sześciomiesięcznego	okresu	zatrud-
nienia	wlicza	się	poprzednie	okresy	zatrudnienia.

§	 2.	 Wymiar	 urlopu	 wychowawczego	 wynosi	 do	 36	 miesięcy.	 Urlop	 jest	 udzielany	 na	
okres	nie	dłuższy	niż	do	ukończenia	przez	dziecko	5	roku	życia.

§ 2.[27] Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany 
na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko koń-
czy 6 rok życia. 

§	3.	Jeżeli	z	powodu	stanu	zdrowia	potwierdzonego	orzeczeniem	o	niepełnosprawności	
lub	 stopniu	niepełnosprawności	dziecko	wymaga	osobistej	opieki	pracownika,	niezależnie	
od	urlopu,	 o	którym	mowa	w	§	2,	może	być	udzielony	urlop	wychowawczy	w	wymiarze	
do	36	miesięcy,	jednak	na	okres	nie	dłuższy	niż	do	ukończenia	przez	dziecko	18	roku	życia.

§ 31.[28] Urlopy w wymiarach, o których mowa w § 2 i 3, przysługują łącznie obojgu 
rodzicom lub opiekunom dziecka.

§	4.	Każdemu	z	rodziców	lub	opiekunów	dziecka	przysługuje	wyłączne	prawo	do	jednego	
miesiąca	urlopu	wychowawczego	z	wymiaru	urlopu	określonego	w	§	2	i	3.	Prawa	tego	nie	
można	przenieść	na	drugiego	z	rodziców	lub	opiekunów	dziecka.

[26]		Art.	184	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	14	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[27]		Art.	186	§	2	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	15	lit.	a)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	
ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycz-
nia	2016	r.

[28]		Art.	186	§	31	dodany	przez	art.	1	pkt	15	lit.	b)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	
pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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§	5.	Skorzystanie	z	urlopu	wychowawczego	w	wymiarze	co	najmniej	jednego	miesiąca	
oznacza	wykorzystanie	przez	rodzica	lub	opiekuna	dziecka	urlopu,	o	którym	mowa	w	§	4.

§	6.	Rodzice	lub	opiekunowie	dziecka	mogą	jednocześnie	korzystać	z	urlopu	wychowaw-
czego	przez	okres	nieprzekraczający	4	miesięcy.

§ 6.[29] Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub 
opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie 
może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 2 i 3.

§	7.	Urlopu	wychowawczego	udziela	się	na	wniosek	pracownika.
§ 7.[30] Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany 

w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wnios-
ku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. 
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wyco-
fać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpo-
częciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

§ 71.[31] Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 7, został złożony bez zachowania terminu 
pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni 
od dnia złożenia wniosku.

§	8.	Urlop	wychowawczy	może	być	wykorzystany	najwyżej	w	5	częściach.
§ 8.[32] Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części 

urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.
§	9.	Rodzic	dziecka	ma	prawo	do	urlopu	wychowawczego	w	wymiarze	do	36	miesięcy,	

jeżeli:
1)	 drugi	rodzic	dziecka	nie	żyje,
2)	 drugiemu	rodzicowi	dziecka	nie	przysługuje	władza	rodzicielska,
3)	 	drugi	 rodzic	dziecka	 został	 pozbawiony	władzy	 rodzicielskiej	 albo	 taka	władza	uległa	

ograniczeniu	lub	zawieszeniu.
Przepisy	§	1,	§	2	zdanie	drugie,	§	3,	7	i	8	stosuje	się.
§	10.	Jeżeli	dziecko	pozostaje	pod	opieką	jednego	opiekuna	przysługuje	mu	urlop	wycho-

wawczy	w	wymiarze	do	36	miesięcy.	Przepisy	§	1,	§	2	zdanie	drugie,	§	3,	7	i	8	stosuje	się.
§ 10.[33] Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu urlop 

wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7, 71 i 8 
stosuje się. 

[29]		Art.	186	§	6	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	15	lit.	c)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	
ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycz-
nia	2016	r.

[30]		Art.	186	§	7	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	15	lit.	c)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[31]		Art.	186	§	71	dodany	przez	art.	1	pkt	15	lit.	d)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	
pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[32]		Art.	186	§	8	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	15	lit.	e)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[33]		Art.	186	§	10	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	15	lit.	f)	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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Art. 1861.		[Zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę]
§	1.	Pracodawca	nie	może	wypowiedzieć	ani	rozwiązać	umowy	o	pracę	w	okresie	od	dnia	

złożenia	przez	pracownika	wniosku	o	udzielenie	urlopu	wychowawczego	do	dnia	zakończe-
nia	tego	urlopu.	Rozwiązanie	przez	pracodawcę	umowy	w	tym	czasie	jest	dopuszczalne	tylko	
w	 razie	ogłoszenia	upadłości	 lub	 likwidacji	pracodawcy,	a	 także	gdy	zachodzą	przyczyny	
uzasadniające	rozwiązanie	umowy	o	pracę	bez	wypowiedzenia	z	winy	pracownika.

§	2.	W	przypadku	złożenia	przez	pracownika	wniosku	o	udzielenie	urlopu	wychowawcze-
go	po	dokonaniu	czynności	zmierzającej	do	rozwiązania	umowy	o	pracę,	umowa	rozwiązuje	
się	w	terminie	wynikającym	z	tej	czynności.

Art. 1861.[34] (uchylony).

Art. 1862.		[Podjęcie pracy zarobkowej]
	§	1.	W	czasie	urlopu	wychowawczego	pracownik	ma	prawo	podjąć	pracę	zarobkową	u	do-

tychczasowego	lub	innego	pracodawcy	albo	inną	działalność,	a	także	naukę	lub	szkolenie,	
jeżeli	nie	wyłącza	to	możliwości	sprawowania	osobistej	opieki	nad	dzieckiem.

§	2.	W	razie	ustalenia,	że	pracownik	trwale	zaprzestał	sprawowania	osobistej	opieki	nad	
dzieckiem,	pracodawca	wzywa	pracownika	do	stawienia	się	do	pracy	w	terminie	przez	siebie	
wskazanym,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	30	dni	od	dnia	powzięcia	takiej	wiadomości	i	nie	
wcześniej	niż	po	upływie	3	dni	od	dnia	wezwania.

§	3.	Przepis	§	2	stosuje	się	także	w	razie	stwierdzenia	przez	pracodawcę,	że	z	urlopu	wy-
chowawczego	korzystają	w	tym	samym	czasie	oboje	rodzice	lub	opiekunowie	dziecka;	nie	
dotyczy	to	przypadku	określonego	w	art.	186	§	6.

§ 3.[35]  (uchylony).

Art. 1863.		[Rezygnacja z urlopu wychowawczego]
Pracownik	może	zrezygnować	z	urlopu	wychowawczego:

1)	 w	każdym	czasie	–	za	zgodą	pracodawcy;
2)	 	po	uprzednim	zawiadomieniu	pracodawcy	–	najpóźniej	na	30	dni	przed	terminem	zamie-

rzonego	podjęcia	pracy.

Art. 1864.		[Dopuszczenie do pracy]
Pracodawca	dopuszcza	pracownika	po	zakończeniu	urlopu	wychowawczego	do	pracy	na	

dotychczasowym	stanowisku,	a	jeżeli	nie	jest	to	możliwe,	na	stanowisku	równorzędnym	z	zaj-
mowanym	przed	rozpoczęciem	urlopu	lub	na	innym	stanowisku	odpowiadającym	jego	kwalifi-
kacjom	zawodowym,	za	wynagrodzeniem	nie	niższym	od	wynagrodzenia	za	pracę	przysługu-
jącego	pracownikowi	w	dniu	podjęcia	pracy	na	stanowisku	zajmowanym	przed	tym	urlopem.

[34]		Art.	1861	uchylony	przez	art.	1	pkt	16	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[35]		Art.	1862	§	3	uchylony	przez	art.	1	pkt	17	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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Art. 1865.		[Wliczanie urlopu do okresu zatrudnienia]
Okres	urlopu	wychowawczego,	w	dniu	jego	zakończenia,	wlicza	się	do	okresu	zatrudnie-

nia,	od	którego	zależą	uprawnienia	pracownicze.

Art. 1866.		[Delegacja]
Minister	właściwy	do	spraw	pracy	określi,	w	drodze	rozporządzenia,	szczegółowe	warun-

ki	udzielania	urlopu	wychowawczego,	w	 tym	formę	 i	 termin	złożenia	wniosku	w	sprawie	
udzielenia	urlopu,	biorąc	pod	uwagę	potrzebę	zapewnienia	normalnego	toku	pracy	w	zakła-
dzie	pracy	oraz	uwzględniając	dodatkowe	wymagania	dotyczące	wniosku	o	udzielenie	urlopu	
wychowawczego,	w	przypadkach	określonych	w	art.	186	§	3,	6,	9	i	10.

Art. 1866.[36] (uchylony).

Art. 1867.		[Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy]
§	1.	Pracownik	uprawniony	do	urlopu	wychowawczego	może	złożyć	pracodawcy	pisemny	

wniosek	o	obniżenie	jego	wymiaru	czasu	pracy	do	wymiaru	nie	niższego	niż	połowa	pełnego	
wymiaru	czasu	pracy	w	okresie,	w	którym	mógłby	korzystać	z	takiego	urlopu.	Pracodawca	
jest	obowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika.

§	2.	Wniosek,	o	którym	mowa	w	§	1,	składa	się	na	dwa	tygodnie	przed	rozpoczęciem	
wykonywania	pracy	w	obniżonym	wymiarze	czasu	pracy.	Jeżeli	wniosek	został	złożony	bez	
zachowania	terminu,	pracodawca	obniża	wymiar	czasu	pracy	nie	później	niż	z	dniem	upływu	
dwóch	tygodni	od	dnia	złożenia	wniosku.

§ 2.[37] Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wy-
konywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się doku-
menty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek został 
złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później 
niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 1868.		[Ochrona stosunku pracy po złożeniu wniosku o obniżenie wymiaru cza-
su pracy]

§	1.	Pracodawca	nie	może	wypowiedzieć	ani	rozwiązać	umowy	o	pracę	w	okresie	od	dnia	
złożenia	przez	pracownika	uprawnionego	do	urlopu	wychowawczego	wniosku	o	obniżenie	wy-
miaru	czasu	pracy	do	dnia	powrotu	do	nieobniżonego	wymiaru	czasu	pracy,	nie	dłużej	jednak	niż	
przez	łączny	okres	12	miesięcy.	Rozwiązanie	przez	pracodawcę	umowy	w	tym	czasie	jest	do-
puszczalne	tylko	w	razie	ogłoszenia	upadłości	lub	likwidacji	pracodawcy,	a	także	gdy	zachodzą	
przyczyny	uzasadniające	rozwiązanie	umowy	o	pracę	bez	wypowiedzenia	z	winy	pracownika.

§	2.	Przepis	art.	1861	§	2	stosuje	się	odpowiednio.

[36]		Art.	1866	uchylony	przez	art.	1	pkt	18	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[37]		Art.	1867	§	2	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	19	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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Art. 1868.[38]	[Ochrona stosunku pracy po złożeniu wniosku pracownika]
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie 

od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:
1)  udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
2)  obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu 

pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy 

jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także 
gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika.

§ 3. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześ-
niej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżone-
go wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obowiązywać na 21 dni 
przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

§ 4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po 
dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje 
się w terminie wynikającym z tej czynności.

Art. 1868a.[39]		[Delegacja]
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1)  treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlo-
pu ojcowskiego lub jego części,

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1,
3)  treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części,
4)  dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3,
5)  treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wyko-

nywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
6)  treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części,
7)  dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6,
8)  treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlo-

pu wychowawczego,
9) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8
– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień pracowni-
ków do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu pracy oraz 
zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.

[38]		Art.	1868	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	20	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[39]		Art.	1868a	dodany	przez	art.	1	pkt	21	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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Art. 187.		[Przerwy na karmienie]
§	 1.	 Pracownica	 karmiąca	 dziecko	 piersią	 ma	 prawo	 do	 dwóch	 półgodzinnych	 przerw	

w	pracy	wliczanych	do	czasu	pracy.	Pracownica	karmiąca	więcej	niż	jedno	dziecko	ma	prawo	
do	dwóch	przerw	w	pracy,	po	45	minut	każda.	Przerwy	na	karmienie	mogą	być	na	wniosek	
pracownicy	udzielane	łącznie.

§	2.	Pracownicy	zatrudnionej	przez	czas	krótszy	niż	4	godziny	dziennie	przerwy	na	kar-
mienie	nie	przysługują.	Jeżeli	czas	pracy	pracownicy	nie	przekracza	6	godzin	dziennie,	przy-
sługuje	jej	jedna	przerwa	na	karmienie.

Art. 188.		[Zwolnienie od pracy]
Pracownikowi	wychowującemu	przynajmniej	jedno	dziecko	w	wieku	do	14	lat	przysługu-

je	w	ciągu	 roku	kalendarzowego	zwolnienie	od	pracy	na	2	dni,	 z	 zachowaniem	prawa	do	
wynagrodzenia.

Art. 188.[40] § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wie-
ku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 
16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym 
mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia 
złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, 
dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy 
zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Art. 189.		[Zasiłek opiekuńczy]
Prawo	do	zasiłku	za	czas	nieobecności	w	pracy	z	powodu	konieczności	sprawowania	oso-

bistej	opieki	nad	dzieckiem	regulują	odrębne	przepisy.

Art. 1891.		[Stosowanie przepisów ustawy do pracownika oraz do rodziny zastępczej]
Jeżeli	oboje	 rodzice	 lub	opiekunowie	dziecka	są	zatrudnieni,	z	uprawnień	określonych	

w	art.	148	pkt	3,	art.	178	§	2,	art.	1821	§	1,	art.	183	§	3,	art.	186	§	1–3,	art.	1867	§	1	i	art.	188	
może	korzystać	jedno	z	nich.

Art. 1891.[41] Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z upraw-
nień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może korzystać 
jedno z nich.

[40]		Art.	188	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	22	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.

[41]		Art.	1891	w	brzmieniu	ustalonym	przez	art.	1	pkt	23	ustawy	z	dnia	24	lipca	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Ko-
deks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1268).	Zmiana	wejdzie	w	życie	2	stycznia	2016	r.
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