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WSTĘP

Ustawa Kodeks pracy to podstawowy akt normatywny regulujący kwestie związane z wy-
konywaniem pracy w ramach stosunku pracy. Uchwalona w 1974 roku ustawa była wie-
lokrotnie nowelizowana. Tylko w 2013 roku weszły w życie cztery ustawy nowelizują-
ce Kodeks pracy. Na ich podstawie zmniejszono obowiązki rejestracyjne pracodawców, 
zwiększono uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz uelastyczniono 
czas pracy. 

Z dniem 17 stycznia 2013 r. pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku zawiadamiania 
na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspekto-
ra sanitarnego o rozpoczęciu działalności lub zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowa-
dzonej działalności. 

Dzięki zmianom, które obowiązują od 17 czerwca 2013 r., pracownicy rodzice dzieci 
urodzonych po 31 grudnia 2012 r. zyskali prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 
do 26 tygodni (bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie), za czas 
którego przysługuje zasiłek macierzyński. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jed-
norazowo lub w maksymalnie 3 częściach (przy czym każda z części musi obejmować co 
najmniej 8 tygodni). Dodatkowo pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może 
łączyć go z pracą u swojego pracodawcy – w wymiarze nie wyższym niż 1/2 pełnego etatu. 
Pracodawca nie jest jednak związany wnioskiem pracownika w tej sprawie. 

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o urlop rodzicielski może być złożony:
• przez pracownicę w terminie do 14 dni po porodzie – wówczas wniosek obejmuje wszyst-

kie urlopy: macierzyński, dodatkowy macierzyński oraz rodzicielski, a zasiłek macierzyń-
ski za okres tych urlopów wypłacany jest wysokości 80% podstawy wymiaru,

• przez pracownika (zarówno matkę, jak i ojca dziecka) na co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z tego urlopu – w takim przypadku za okres urlopu macie-
rzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek macierzyński przysługuje 
w wysokości 100% podstawy wymiaru, a za okres urlopu rodzicielskiego – 60% podsta-
wy wymiaru zasiłku.

Ponadto na mocy ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektó-
rych innych ustaw:
• zmieniony został wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania przed porodem. Wy-

miar ten wynosi obecnie do 6 tygodni (w miejsce co najmniej 2 tygodni – przed zmianą),
• wydłużono wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego do 6 tygodni – w razie urodzenia 

jednego dziecka przy jednym porodzie, oraz 8 tygodni – w razie urodzenia dwójki lub więcej 
dzieci przy jednym porodzie (wymiar ten miał obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.),

• wprowadzono możliwość dzielenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego – na maksy-
malnie 2 części wykorzystywane bezpośrednio po sobie,

• pracodawca ma możliwość nieuwzględnienia wniosku pracownika o łączenie dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego z pracą (w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 etatu) 
– jeśli nie pozwala na to organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pra-
cownika,

Wstęp do Kodeksu pracy
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• pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 
5. roku życia.

Dnia 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca tzw. 
elastyczny czas pracy. Pod pojęciem tym kryją się takie rozwiązania, jak:
• przedłużone, maksymalnie 12–miesięczne okresy rozliczeniowe, które można stosować 

w każdym systemie czasu pracy – pod warunkiem że jest to uzasadnione przyczynami 
obiektywnymi lub technicznymi dotyczącymi organizacji pracy,

• ruchome rozkłady czasu pracy, przewidujące albo różne godziny rozpoczynania pracy 
w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy, albo prze-
dział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który 
zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy,

• uproszczony tryb wprowadzania przerywanego czasu pracy (przewidującego jedną, 
maksymalnie 5–godzinną przerwę w ciągu dnia pracy) – po zmianach może on być 
stosowany na mocy porozumienia z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u dane-
go pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przed-
stawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy,

• nowe zasady odpracowywania wyjść prywatnych pracowników w godzinach pracy, 
dzięki którym jeśli takie zwolnienie z części dnia pracy udzielane jest na pisemny wnio-
sek pracownika, to jego odpracowanie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych 
– także wtedy, gdy następuje w innym dniu niż ten, w którym pracownik skorzystał 
z takiego wyjścia,

• obowiązkowe harmonogramy czasu pracy – w formie pisemnej lub elektronicznej, któ-
re pracodawcy mogą tworzyć na okresy krótsze niż okres rozliczeniowy, ale obejmujące 
co najmniej 1 miesiąc; obowiązku tworzenia harmonogramów nie ma, jeśli rozkład cza-
su pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 
§ 1 Kodeksu pracy, albo z umowy o pracę pracodawca w porozumieniu z pracowni-
kiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar 
czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 § 1 Kodeksu pracy – w takim 
przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik, na wniosek pracownika, stosuje się 
do niego systemy ruchomego czasu pracy, o których mowa w art. 1401 Kodeksu pracy, 
lub indywidualny rozkład czasu pracy.

Natomiast 1 października 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady udzielania i wyko-
rzystywania urlopów wychowawczych, które są wynikiem dostosowania polskich przepi-
sów do norm unijnych. Zgodnie z nimi:
• jeden miesiąc z pełnego 36–miesiecznego wymiaru urlopu wychowawczego jest za-

rezerwowany wyłącznie dla każdego rodzica – prawa do tej części urlopu nie można 
przenieść na drugiego rodzica (nie dotyczy to przypadków, gdy drugi rodzic nie żyje, 
drugiemu rodzicowi nie przysługują prawa rodzicielskie, drugi rodzic został pozbawio-
ny władzy rodzicielskiej albo władza ta uległa ograniczeniu lub zawieszeniu),

• rodzice mogą dłużej przebywać razem na urlopie wychowawczym – okres ten został 
wydłużony do 4 miesięcy,

• urlop może być podzielony nawet na 5 części (co ważne – przepisy nie określają mini-
malnego wymiaru każdej części urlopu wychowawczego).

Wstęp do Kodeksu pracy
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Z kolei 4 marca 2014 r. weszły w życie zmiany w dziale szóstym, dotyczącym czasu 
pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzyła katalog prac dozwolonych w nie-
dziele i święta. Dzięki niej w te dni dozwolone jest wykonywanie prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń 
telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi 
odbiorcę usługi, obowiązują u niego odmienne kalendarze dni wolnych od pracy i świąt, 
a także 

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa powyżej.

Za nowe prace dopuszczone do wykonywania w niedziele i święta pracownicy otrzy-
mają rekompensatę na zasadach ogólnych – tj. w pierwszej kolejności dzień wolny (za 
pracę w niedzielę w terminie 6 dni przed lub po takim dniu, a najpóźniej do końca okresu 
rozliczeniowego, a za pracę w święto – do końca okresu rozliczeniowego). Jeśli udziele-
nie innego dnia wolnego w tym terminie nie będzie możliwe, pracownikowi przysługuje 
100% dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu.

Wstęp do Kodeksu pracy
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