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WSTĘP

Ostatnie miesiące obfitowały w bardzo ważne – zarówno z punktu widzenia 
pracodawców, jak i pracowników – zmiany w prawie pracy.

Długo oczekiwana przez pracodawców nowelizacja Kodeksu pracy, wprowa-
dzająca tzw. elastyczny czas pracy, objęła swym zakresem zagadnienia najbardziej 
problematyczne z punktu widzenia planowania czasu pracy.

Przede wszystkim umożliwiła wydłużanie okresów rozliczeniowych czasu pracy 
nawet do 12 miesięcy – w każdym systemie czasu pracy. Rozwiązanie to ma ułatwić 
planowanie pracy z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji ekonomicznej oraz 
pozwala na szybkie reagowanie pracodawcy na zmieniające się warunki. Ponadto 
nowelizacja ta od 23 sierpnia 2013 r. (ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 
Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych) wprowadziła nowe ruchome 
rozkłady czasu pracy, zapewniła łatwiejszy dostęp do instytucji przerywanego czasu 
pracy, a także uregulowała zasady odpracowywania wyjść prywatnych pracowni-
ków. Dodatkowym obowiązkiem, jaki nowe przepisy nakładają na pracodawców, 
jest natomiast tworzenie harmonogramów czasu pracy dla wszystkich pracow-
ników – jednak i w tym przypadku przepisy przewidują wiele wyjątków, dzięki 
którym jego realizacja nie jest dla pracodawców uciążliwa.

Od 17 czerwca 2013 r. nowymi uprawieniami mogą cieszyć się także pracow-
nicy. Ustawa z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw wprowadziła zmiany w dziale ósmym Kodeksu pracy „Uprawnienia 
pracowników związane z rodzicielstwem”, ustawie o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i innych przepisach 
– głównie pragmatykach służb mundurowych.

Podstawową modyfikacją noweli jest wprowadzenie płatnych urlopów rodzi-
cielskich, które razem z urlopem macierzyńskim (obligatoryjnym i dodatkowym) 
umożliwiają pracownikowi opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem przez pierw-
szy rok jego życia (w przypadku porodów mnogich okres ten jest dłuższy). Ustawa 
zmieniła również sposób korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego – 
uelastyczniając zasady jego dzielenia między obydwoje rodziców, oraz ustanowiła 
nowy termin wykorzystania urlopu wychowawczego.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 26 lipca 2013 r., która weszła w życie 1 październi-
ka 2013 r., to ciąg dalszy zmian w uprawnieniach pracowników związanych z peł-
nieniem funkcji rodzicielskich. Tym razem dotyczą one urlopu wychowawczego 
– z którego wydzielona została nieprzenoszalna część dla każdego z rodziców (opie-
kunów) dziecka. Dodatkowo od 1 października 2013 r. urlop wychowawczy może 
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być podzielony na więcej (maksymalnie 5) części, a rodzice (opiekunowie) mogą 
z niego dłużej korzystać w tym samym czasie. 

Ustawa nowelizująca z 26 lipca 2013 r. wprowadziła także modyfikacje w ustala-
niu prawa i wymiaru urlopu wypoczynkowego. Po ostatnich zmianach wymiar urlo-
pu nie jest obniżany za czas urlopu wychowawczego wykorzystywanego w danym 
roku kalendarzowym, a prawo do niego nie przedawnia się w czasie sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem – bez względu na wymiar urlopu wychowawczego, 
z jakiego pracownik w tym celu korzysta.

Podstawa prawna
 • ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy 

o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896),
 • ustawa z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 675),
 • ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1028).
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ELASTYCZNY CZAS PRACY

NAWET 12-MIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE

Jednym z największych problemów pracodawców w zakresie planowania czasu 
pracy były dotychczas krótkie okresy rozliczeniowe. Tylko w nielicznych bowiem 
przypadkach (w rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie 
– ze względu na nietypowe warunki organizacyjne lub techniczne, mając wpływ 
na przebieg procesu pracy) pracodawca mógł stosować 12-miesięczne okresy 
rozliczeniowe. 

Zasadą były natomiast 4-miesięczne okresy rozliczeniowe, a w równoważnym 
systemie czasu pracy 1-miesięczne, z możliwością przedłużenia do 3 lub 4 miesięcy 
w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona 12 lipca 2013 r. wprowadziła możliwość 
przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy (z zachowaniem zasad doty-
czących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników). Co ważne, przedłużenie 
okresu rozliczeniowego jest możliwe w każdym systemie czasu pracy.

Przykład:
Zgodnie z art. 143 Kodeksu pracy (dalej: kp) na pisemny wniosek pracownika może 
być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest 
dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygo-
dniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 
niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Pomimo  
iż przepis ten nie przewiduje możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu 
pracy ponad 1 miesiąc, pracodawca będzie mógł tego dokonać na podstawie nowego 
brzmienia przepisu art. 129 § 2 kp i przedłużyć obowiązujący pracownika zatrudnio-
nego w tym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy. 

Chcąc skorzystać z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego do 
12 miesięcy na podstawie znowelizowanych przepisów, nie można tego zrobić 
od razu, tj. w dniu wejścia w życie nowych regulacji (23 sierpnia 2013 r.). Należy 
bowiem poczekać, aż obowiązujący w firmie okres rozliczeniowy dobiegnie 
końca. 
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Ważne!
Możliwość przedłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy jako pierwsza dawała 
tzw. ustawa antykryzysowa, czyli ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekono-
micznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. z 2009 r. nr 125, poz. 1035). To na jej mocy od 
22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. pracodawcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami 
obiektywnymi lub technologicznymi, lub dotyczącymi organizacji czasu pracy mogli przedłużać 
okresy rozliczeniowe maksymalnie do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego musi być uzasadnione

Zmienione przepisy nie dają pracodawcom całkowitej dowolności w wydłużaniu 
okresów rozliczeniowych. Zgodnie z art. 129 § 2 kp jest to możliwe w przypadkach 
uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi 
organizacji pracy. Przepisy nie wskazują jednak, jak należy rozumieć te warunki. 

W trakcie prac parlamentarnych nad ustawą pojawiały się głosy, że taka 
konstrukcja przepisu jest zbyt ogólna i może prowadzić do nadużyć. Należy zatem 
pamiętać, że wydłużenie okresu rozliczeniowego na podstawie zmienionego art. 129 
§ 2 kp musi być naprawdę uzasadnione, a okoliczności te mogą podlegać ocenie 
inspekcji pracy oraz sądu. 

Przykład:
Firma jest pośrednikiem w sprzedaży produktów sezonowych. Ilość produktów, jakie 
otrzymuje od sprzedawców, jest uzależniona od ilości wytworzonego przez dostawców 
surowca. Brak możliwości zaplanowania natężenia pracy w poszczególnych mie-
siącach uzasadnia wprowadzenie nawet 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych 
czasu pracy. 

Przykład:
Firma budowlana zajmuje się budową dróg i autostrad. Uzależnienie od warunków 
atmosferycznych, a tym samym brak możliwości dokładnego zapotrzebowania na 
pracę pracowników powodują, iż może zastosować okres rozliczeniowy czasu pracy 
obejmujący maksymalnie 12 miesięcy.

Ważne!
Spełnienie przesłanek dla wydłużenia okresu rozliczeniowego ponad wymiar określony w przepisie 
ustalającym dany system czasu pracy (np. ponad 3 miesiące w systemie równoważnego czasu pracy) 
nie zawsze będzie uzasadniało wydłużenie okresu rozliczeniowego aż do 12 miesięcy na podstawie 
art. 129 § 2 kp. Okres ten jest bowiem maksymalny. Jeżeli zatem przesłanki obiektywne, technicz-
ne lub organizacyjne uzasadniają przedłużenie okresu rozliczeniowego jedynie do 8 miesięcy, taki 
właśnie okres rozliczeniowy powinien być u pracodawcy zastosowany. 
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OBOWIĄZKOWE HARMONOGRAMY CZASU PRACY

Dotychczas żaden przepis prawa pracy nie nakładał na pracodawców obowiązku 
tworzenia harmonogramów czasu pracy. Za tworzeniem harmonogramów opowia-
dała się stanowczo Państwowa Inspekcja Pracy, zdaniem której powinny być one 
przygotowywane na cały obowiązujący w zakładzie pracy okres rozliczeniowy. Brak 
podstawy prawnej dla takiego stanowiska budził jednak kontrowersje. Z dniem wej-
ścia w życie przepisów o elastycznym czasie pracy kwestia ta została jednoznacznie 
uregulowana.

Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawca ma obowiązek tworzyć rozkłady czasu pra-
cy (harmonogramy czasu pracy), co do zasady, dla każdego pracownika. Rozkład 
czasu pracy może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na 
okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc, 
i być przekazany pracownikowi co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy 
w okresie objętym tym rozkładem.

Rozkład czasu pracy w umowie – grafik niepotrzebny

W trakcie prac nad nowelizacją pracodawcy podnosili, że wprowadzenie obo-
wiązku tworzenia rozkładów czasu pracy dla każdego pracownika jest dodatko-
wym obciążeniem i zamiast uelastyczniać planowanie czasu pracy, dodatkowo je 
usztywnia. 

Znowelizowane przepisy przewidują zatem kilka wyjątków, kiedy pracodawca 
nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy. Dzieje się tak, gdy:

 • rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, 
o którym mowa w art. 150 § 1 kp, albo z umowy o pracę,

 • pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do 
wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wyni-
kający z norm określonych w art. 129 § 1 kp – w takim przypadku rozkład 
czasu pracy ustala pracownik,

 • na wniosek pracownika stosuje się do niego systemy ruchomego czasu pra-
cy, o których mowa w art. 1401 kp, lub indywidualny rozkład czasu pracy. 

Przykład:
W zakładzie pracy obowiązuje podstawowy system czasu pracy, zgodnie z którym 
pracownicy wykonują swoją pracę od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Taki 
rozkład czasu pracy wynika z obowiązującego w firmie regulaminu pracy. Ponieważ 
regulamin pracy stanowi źródło prawa pracy (zgodnie z art. 9 kp), pracodawca nie 
ma obowiązku sporządzania szczegółowych rozkładów czasu pracy na kolejne okresy 
rozliczeniowe. 
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Mimo nieświadczenia pracy – pracownikowi należy się wynagrodzenie

Za czas przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wyso-
kości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. 

Kwestia wynagrodzenia przestojowego jest regulowana w art. 81 kp, który 
przewiduje, że w takich przypadkach pracownikowi przysługuje wynagrodzenie 
wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub 
miesięczną. Jeżeli natomiast taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony 
przy określaniu warunków wynagradzania – pracownik ma prawo do 60% wyna-
grodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie nie może być jednak niższe od 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odręb-
nych przepisów. 

ODPRACOWYWANIE WYJŚĆ PRYWATNYCH

Omawiana nowelizacja wprowadziła także regulacje w zakresie odpracowywania 
wyjść prywatnych pracowników w godzinach pracy. Przed dniem wejścia w życie 
nowych przepisów czas, w którym pracownik odpracowywał prywatne wyjście 
w godzinach pracy, stanowił, co do zasady, pracę w godzinach nadliczbowych. 
Wyjątek stanowiła sytuacja, kiedy pracownik odpracowywał to wyjście jeszcze w tym 
samym dniu – wówczas nie dochodziło do nadgodzin.

Zgodnie z nowymi przepisami (nowy art. 150 § 21 kp) czas odpracowania zwol-
nienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu zała-
twienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Należy 
jednak pamiętać, aby odpracowywanie wyjścia prywatnego nie naruszało należnych 
pracownikowi okresów odpoczynku.

Przykład:
Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. W środę uzyskał 
od pracodawcy zgodę na 2-godzinne (od 13.00 do 15.00) wyjście w celu załatwienia 
spraw osobistych. W świetle nowych regulacji odpracowanie tego zwolnienia – także 
w innym dniu, niż go udzielono (np. w piątek po godzinach pracy, tj. do 18.00) – nie 
będzie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z nowymi przepisami warunkiem udzielenia pracownikowi wyjścia 
w celach prywatnych w godzinach pracy jest złożenie przez niego pisemnego wnio-
sku w tej sprawie. Tylko tak udzielone zwolnienie może być odpracowane bez ryzy-
ka powstania godzin nadliczbowych. Przepisy nie precyzują jednak, czy prośba 
pracownika musi każdorazowo przybrać formę indywidualnego wniosku, czy też 
zwolnienie to może być udzielone np. na podstawie wpisu pracownika w książce 
wejść i wyjść.
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NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

URLOP MACIERZYŃSKI

Nowelizacja Kodeksu pracy z 28 maja 2013 r. nie wprowadziła modyfikacji 
w zakresie wymiaru podstawowego urlopu związanego z pełnieniem funkcji rodzi-
cielskich, czyli urlopu macierzyńskiego. Urlop ten nadal musi być wykorzystany 
w pełnym wymiarze, wynoszącym:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie.

Konieczność wykorzystania pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego oznacza, 
że pracownica nie ma możliwości całkowitej rezygnacji z całości lub części urlopu 
macierzyńskiego. Może ona jedynie zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego 
(po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni po porodzie) na rzecz pracownika ojca 
dziecka lub wykorzystać go w krótszym wymiarze, ale wyłącznie w przypadkach 
określonych w przepisach.

Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania przed porodem

Bieg urlopu macierzyńskiego, co do zasady, liczony jest od dnia porodu. Kodeks 
pracy przewiduje jednak możliwość wykorzystania części urlopu macierzyńskie-
go przed przewidywaną datą porodu. Warunkiem jest złożenie przez pracownicę 
pisemnego wniosku w tej sprawie (wzór nr 1).

W poprzednim stanie prawnym określony był minimalny wymiar urlopu macie-
rzyńskiego do wykorzystania przed porodem – 2 tygodnie. Ustawa nowelizująca, 
która obowiązuje od 17 czerwca 2013 r., ustanowiła nowy, maksymalny wymiar 
części urlopu macierzyńskiego, który może być wzięty przez kobietę przed porodem 
– tj. 6 tygodni. 

Wprowadzona zmiana ma zapewnić odpowiedni wymiar urlopu macierzyńskie-
go do wykorzystania po porodzie. Regulacje obowiązujące przed 17 czerwca 2013 r. 
teoretycznie stwarzały bowiem możliwość wykorzystania przed porodem nawet 
całego urlopu macierzyńskiego. 
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przypadającego w czasie pobytu matki w szpitalu może skorzystać ojciec dziecka. Na 
ten czas urlop macierzyński matki przerywa się, jednak łącznie obydwoje rodzice 
mogą wykorzystać maksymalnie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w przypadku 
urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie). 

Przykład:
Pracownica urodziła dziecko, lecz z uwagi na komplikacje okołoporodowe przebywa-
ła w szpitalu przez 10 tygodni. Po 8 tygodniach urlopu macierzyńskiego 2 tygodnie 
urlopu wykorzystał ojciec dziecka (dziecko zostało wypisane ze szpitala po 2 tygo-
dniach od urodzenia). Po powrocie ze szpitala pracownica może wykorzystać jeszcze 
10 tygodni urlopu macierzyńskiego tak, aby łączny wymiar urlopu macierzyńskiego 
wykorzystany przez matkę i ojca nie przekraczał w sumie 20 tygodni.

Pracownik ojciec może również wykorzystać część urlopu macierzyńskiego 
w sytuacji zgonu pracownicy matki w okresie korzystania z tego urlopu. W takim 
przypadku niewykorzystana przez matkę część urlopu macierzyńskiego przechodzi 
na pracownika ojca.

DODATKOWY URLOP MACIERZYŃSKI

Dodatkowy urlop macierzyński został wprowadzony ustawą z 6 grudnia 2008 r. 
i przysługuje pracownikom od 1 stycznia 2010 r. 

Początkowo, w latach 2010 i 2011 r., wymiar dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego wynosił 2 tygodnie (3 tygodnie – w przypadku urodzenia więcej niż jed-
nego dziecka przy porodzie). W latach 2012 i 2013 r. przysługiwał on w wymiarze 
4 tygodni (6 tygodni – w przypadku porodu mnogiego), a od 1 stycznia 2014 r. 
miał wynosić do:

 • 6 tygodni – w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 8 tygodni – w razie urodzenia co najmniej dwójki dzieci przy jednym 

porodzie.
Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy przyspieszyła ostateczne wydłużenie dodat-

kowego urlopu macierzyńskiego. W związku z tym od 17 czerwca 2013 r. przysłu-
guje on w wymiarze do:

 • 6 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 1 Kodeksu 
pracy (urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie),

 • 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5 
Kodeksu pracy  (urodzenie dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie).

Należy podkreślić, że – w przeciwieństwie do podstawowego urlopu macierzyń-
skiego – dodatkowy urlop macierzyński jest nieobowiązkowy, co oznacza, iż może 
być wykorzystany przez uprawnionych rodziców, ale nie musi. 
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pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie (wzór nr 8). Wniosek musi być złożony 
nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. 

Ważne!
Pracodawca ma obowiązek uwzględnić zarówno wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, jak 
i wniosek o rezygnację z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także wniosek 
pracownika – ojca chcącego skorzystać z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z którego 
zrezygnowała pracownica matka. 

Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy

Decyzja o skorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie musi ozna-
czać całkowitej rezygnacji z aktywności zawodowej. Pracownik może bowiem połą-
czyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy 
u pracodawcy, który mu tego urlopu udzielił. Wymiar czasu pracy nie może jednak 
w takim przypadku przekraczać połowy pełnego wymiaru. 

Skorzystanie z powyższego uprawnienia następuje na pisemny wniosek pra-
cownika (wzór nr 9) składany nie później niż na 14 dni przed przystąpieniem do 
wykonywania pracy. We wniosku pracownik musi wskazać:

 • wymiar czasu pracy oraz
 • okres, przez jaki zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macie-

rzyńskiego z wykonywaniem pracy.
O ile łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy było 

możliwe także w poprzednim stanie prawnym, o tyle obecne przepisy wychodzą 
w tym zakresie naprzeciw pracodawcom. Od 17 czerwca 2013 r. wniosek pracownika 
o łączenie dodatkowego urlopu z pracą nie jest już bowiem dla pracodawcy wiążący.

Ważne!
Pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika o łączenie dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego z pracą chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wyko-
nywanej przez pracownika. W razie odmowy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika 
na piśmie o przyczynie odrzucenia wniosku (wzór nr 10).

URLOP RODZICIELSKI

Najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem wprowadzonym ustawą z 28 maja 
2013 r. jest urlop rodzicielski – całkowicie nowa instytucja wśród urlopów związa-
nych z opieką nad dziećmi. Na mocy nowych przepisów przysługuje on rodzicom 
wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. 

Przepisy ustanawiają urlop rodzicielski w maksymalnym wymiarze do 26 tygodni 
– bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Tak określony 
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wymiar urlopu oznacza, że pracownik może sam zdecydować, ile tygodni urlopu 
rodzicielskiego (oczywiście w granicach określonych w Kodeksie racy) weźmie. 
Decyzję o długości urlopu rodzicielskiego, który chce wykorzystać, może podjąć:

 • w momencie składania wniosku o ten urlop – wówczas we wniosku wska-
zuje wymiar urlopu rodzicielskiego, jaki chce wykorzystać, lub

 • w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego – w takim przypadku, po złożeniu 
wniosku o pełny wymiar urlopu rodzicielskiego, pracownik składa praco-
dawcy wniosek o rezygnację z części tego urlopu.

Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie całego 
urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Przepisy nie 
przewidują możliwości udzielenia urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim – z pominięciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Ważne!
Urlopy związane z pełnieniem funkcji rodzicielskich – poza wyjątkami określonymi w prze-
pisach przejściowych – muszą być wykorzystywane bezpośrednio po sobie, tj. bez przerw 
między nimi. 

Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, trzeba być pracownikiem

Nowy urlop rodzicielski przysługuje każdemu pracownikowi – bez względu na 
wymiar zatrudnienia czy rodzaj umowy o pracę. 

Z urlopu rodzicielskiego nie skorzysta pracownica, której umowa o pracę na czas 
określony została przedłużona do dnia porodu. W takim przypadku pracownica nie 
korzysta bowiem z urlopu macierzyńskiego (ani podstawowego, ani dodatkowego), 
lecz pobiera tylko zasiłek macierzyński za ten okres.

Nowy urlop rodzicielski nie przysługuje również pracownicy, której umowa 
o pracę na czas zastępstwa rozwiązała się w trakcie urlopu macierzyńskiego lub 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Warunkiem skorzystania z urlopu macie-
rzyńskiego jest bowiem wykorzystanie dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze, 
co nie jest w tym przypadku spełnione.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to, że dana 
osoba – jak w przypadkach opisanych powyżej – nie ma prawa do dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, nie przekreśla jej prawa do 
zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający tym urlopom (52 tygodnie w razie 
urodzenia jednego dziecka). 

Jak wskazuje MPiPS, nawet jeśli umowa została przedłużona do dnia porodu 
i pracownica nie ma prawa do urlopów związanych z rodzicielstwem, będzie jej 
przysługiwał zasiłek macierzyński przez cały okres 52 tygodni w przypadku uro-
dzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.
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 • do 3 tygodni – w przypadku gdy 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.

Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego stosuje się takie 
same przepisy, jakie obowiązują przy dodatkowym urlopie macierzyńskim, zatem:

 • może być on wykorzystany bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach,

 • jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany nie później niż na 
14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (wzór nr 15),

 • pracownik korzystający z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego ma prawo podjąć pracę u pracodawcy, który udzielił mu 
tego urlopu – na część etatu nie wyższą niż połowa pełnego wymiaru czasu 
pracy, na pozostałą część wymiaru czasu pracy udzielany jest dodatkowy 
urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

URLOP WYCHOWAWCZY

Ostatnim z urlopów, przysługujących pracownikom, związanych z pełnieniem 
funkcji rodzicielskich, jest urlop wychowawczy. 

W odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go czy urlopu rodzicielskiego jest on okresem niepłatnym – za czas urlopu wycho-
wawczego pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia (ani wynagrodzenie, 
ani zasiłek). Korzyścią dla pracownika jest natomiast fakt podlegania za ten okres 
ubezpieczeniom społecznym (składki za pracownika przebywającego na urlopie 
wychowawczym są finansowane z budżetu państwa). 

Urlop wychowawczy, z którego skorzystać może zarówno pracownica, jak i pracow-
nik, nie jest obligatoryjny – pracownik może z niego skorzystać (choć wcale nie musi) 
wyłącznie na swój pisemny wniosek (wzór nr 17) złożony pracodawcy najpóźniej na 
2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia takiego urlopu. Urlop ten jest przez pra-
codawcę udzielany pracownikowi w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop wychowawczy przysługuje zatrudnionemu, który ma co najmniej 6-mie-
sięczny staż pracy. Przy czym chodzi tu o tzw. ogólny staż pracy, czyli łączny okres 
zatrudnienia u wszystkich dotychczasowych pracodawców. 

Nowy termin skorzystania z urlopu wychowawczego

Od 17 czerwca 2013 r. urlop wychowawczy może być wykorzystany przez pracow-
nika do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Wynika to z ustawy z 28 maja 2013 r. 
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zmieniającej Kodeks pracy, która wprowadziła także zmiany w urlopach macierzyń-
skich oraz dodała nowy urlop rodzicielski. W świetle poprzednio obowiązujących 
regulacji (do 16 czerwca 2013 r.) pracownik mógł wykorzystać urlop wychowawczy 
nie później niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. 

Więcej zmian w zakresie urlopu wychowawczego wprowadziła nowelizacja 
Kodeksu pracy z 26 lipca 2013 r., która obowiązuje od 1 października 2013 r. (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1028). Zostały one wymuszone prawem unijnym oraz orzeczeniem 
Trybunału Sprawiedliwości i wprowadzają rozwiązania, które mają w większym 
stopniu zachęcić rodziców do dzielenia się urlopem wychowawczym i korzystania 
z niego przez oboje rodziców oraz ułatwić godzenie pracy zawodowej z życiem pry-
watnym i rodzinnym przez pracowników. 

Miesiąc urlopu wychowawczego dla każdego rodzica

Od 1 października 2013 r., czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji Kodeksu 
pracy z 26 lipca 2013 r., wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, czyli 
w zasadzie tyle samo co do tej pory. Nowością jest natomiast wydzielenie z urlopu 
części „nieprzenoszalnych”, których pracownik nie może oddać drugiemu rodzicowi 
lub opiekunowi dziecka. Każda taka część obejmuje 1 miesiąc i przysługuje osobno 
każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka. 

Ważne
Zasada „nieprzenoszalności” części urlopu oznacza w praktyce konieczność zagwarantowania mini-
mum 1 miesiąca urlopu odrębnie dla każdego z uprawnionych rodziców lub opiekunów. A więc jeśli 
jeden z rodziców nie skorzysta z takiego miesiąca – drugi nie ma do niego prawa. 

Nowa regulacja jest mniej korzystna od poprzednio obowiązującej w sytuacji, gdy 
dzieckiem zajmuje się tylko i wyłącznie jeden rodzic. Może on bowiem wykorzystać 
maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego. 

Przykład:
Pracownica urodziła dziecko na początku 2013 roku. Po wykorzystaniu urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodziciel-
skiego pracownica będzie wnioskowała o udzielenie jej urlopu wychowawczego. 
Wspólnie z mężem podjęli decyzję, że dzieckiem będzie zajmowała się wyłącz-
nie pracownica. W takiej sytuacji pracownica, której mąż nie będzie opieko-
wał się dzieckiem do lat 5, może maksymalnie wykorzystać 35 miesięcy urlopu 
wychowawczego. 
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ZMIANY W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH 
PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

Wprowadzenie nowego urlopu związanego ze sprawowaniem funkcji rodziciel-
skich pociągnęło za sobą zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa chorobowa). 

Od 17 czerwca 2013 r. zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopów: macie-
rzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go oraz urlopu ojcowskiego. 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego uzależniona 
jest od trybu, w jakim pracownik wnioskuje o urlop rodzicielski, i wynosi:

 • 60% podstawy wymiaru zasiłku – jeśli pracownik (matka lub ojciec dziecka) 
złożył wniosek o urlop w terminie późniejszym niż wynikający z art. 179[1] 
Kodeksu pracy, tj. w terminie późniejszym niż 14 dni po porodzie (w takim 
przypadku za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru), 

Przykład:
Pracownica urodziła dziecko 5 października 2013 r. Początkowo postanowiła skorzy-
stać tylko z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego – za ten okres 
otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jednak 
pod koniec dodatkowego urlopu macierzyńskiego podjęła decyzję o wykorzystaniu 
urlopu rodzicielskiego (złożyła pracodawcy wniosek w tej sprawie na 14 dni przed 
rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego) – za okres tego urlopu otrzyma zasiłek macie-
rzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru. 

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku – jeśli wniosek o urlop rodzicielski został 
złożony w terminie wynikającym z art. 179[1] Kodeksu pracy, tj. do 14 dni 
po porodzie (wówczas za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński również w wyso-
kości 80% podstawy wymiaru).
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