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uPRawnIEnIa PRaCownIków 
zwIązanE z RodzICIElSTwEm  

– PyTanIa I odPowIEdzI

wSTęP
Pracownikom – rodzicom przysługują urlopy związane z wychowywa-
niem dzieci. Każda pracownica, która urodzi dziecko, ma prawo do 
urlopu macierzyńskiego. Skorzystanie z tego urlopu jest obowiązkowe. 
Natomiast wystąpienie o dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzi-
cielski, urlop ojcowski czy urlop wychowawczy jest dobrowolne.

Wymiar.urlopu.macierzyńskiego.zależy.od.liczby.dzieci.urodzonych.przy.
1.porodzie.i.wynosi:
n. .20.tygodni.w.przypadku.urodzenia.jednego.dziecka,
n. .31.tygodni.w.przypadku.urodzenia.dwojga.dzieci,
n. .33.tygodnie.w.przypadku.urodzenia.trojga.dzieci,
n. .35.tygodni.w.przypadku.urodzenia.czworga.dzieci,
n. .37.tygodni.w.przypadku.urodzenia.pięciorga.i.więcej.dzieci .

Prawo.do.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.(w.wymiarze.do.6.tygodni.
w. razie. urodzenia. 1. dziecka. lub. do. 8. tygodni. przy. urodzinach. więcej. niż..
1.dziecka).przysługuje.bezpośrednio.po.wykorzystaniu.urlopu.macierzyńskiego .

Pracownik,. po. wykorzystaniu. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego,.
może.także.skorzystać.z.urlopu.rodzicielskiego.w.wymiarze.do.26.tygodni .

Za.okres:
n. .urlopu.macierzyńskiego.i.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego,
n. .dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego. i. dodatkowego.urlopu.na.warun-

kach.urlopu.macierzyńskiego,
n. .urlopu.rodzicielskiego,
n. .urlopu.ojcowskiego
pracownik.ma.prawo.do.zasiłku.macierzyńskiego ..Wysokość.zasiłku.macie-
rzyńskiego.co.do.zasady.za.okres.podstawowego.urlopu.macierzyńskiego,.
dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego,. urlopu. ojcowskiego. wynosi. 100%.
podstawy.wymiaru.zasiłku ..Natomiast.za.okres.urlopu.rodzicielskiego.60%.
podstawy.wymiaru.zasiłku ..Pracownik.może.również.otrzymać.zasiłek.ma-
cierzyński.w.wysokości.80%,.jeżeli.w.ciągu.14.dni.po.porodzie.złoży.wnio-
sek.o.dodatkowy.urlop.macierzyński.i.urlop.rodzicielski .
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1. PodSTawowy uRloP maCIERzyńSkI

Czy pracownicy, która pracuje na umowie na czas określony, przysługuje 
urlop macierzyński

PROBLEM
Pracownica jest zatrudniona na czas określony od 1 września 2013 r. do 31 paździer-
nika 2014 r. w wymiarze 4/5 etatu. Jest to praca dodatkowa poza macierzystym za-
kładem pracy. Pracownica była w ciąży. Od lipca 2014 r. przebywała na zwolnieniach 
lekarskich. Dziecko urodziła 25 sierpnia 2014 r. Czy pracownica ma prawo do pełne-
go wymiaru urlopu macierzyńskiego?

RADA 
Jeżeli poród nastąpił 25 sierpnia, to Państwa pracownica może skorzystać z urlopu 
macierzyńskiego jedynie do 31 października, gdyż w tym dniu umowa ulega rozwią-
zaniu z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 k.p.).

UZASADNIENIE
Urlop.macierzyński.jest.uprawnieniem.związanym.ściśle.ze.stosunkiem.

pracy ..Przysługuje.wyłącznie.pracownicy.(art ..180.ustawy.–.Kodeks.pra-
cy,.dalej:.k .p .) ..Oznacza.to,.że.z.urlopu.macierzyńskiego.może.korzystać.
tylko.osoba.pozostająca.w.stosunku.pracy ..Jeżeli.pracownica.urodzi.dziec-
ko.w.czasie.zatrudnienia.na.podstawie.umowy.o.pracę.na.czas.określony,.
to.z.urlopu.macierzyńskiego.będzie.mogła.korzystać.maksymalnie.do.koń-
ca.okresu,.na. jaki.została.zawarta.umowa.o.pracę,. tj ..do.31.października.
2014.r .

Należy.jednak.odróżnić.prawo.do.urlopu.macierzyńskiego.od.prawa.do.
zasiłku.macierzyńskiego ..Urlop.macierzyński.jest.okresem.usprawiedliwio-
nej.nieobecności.w.pracy.pracownicy,.która.urodziła.dziecko ..Zasiłek.ma-
cierzyński. jest. natomiast. świadczeniem. pieniężnym. z. ubezpieczenia. spo-
łecznego,.które.jest.wypłacane.po.urodzeniu.dziecka ..Zasiłek.macierzyński.
przysługuje. ubezpieczonej,. która. w. okresie. ubezpieczenia. chorobowego.
albo.w.okresie.urlopu.wychowawczego:
n. .urodziła.dziecko,
n. .przyjęła.na.wychowanie.dziecko.w.wieku.do.7 ..roku.życia,.a.w.przypad-

ku. dziecka,. wobec. którego. podjęto. decyzję. o. odroczeniu. obowiązku.
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szkolnego.–.do.10 ..roku.życia,.i.wystąpiła.do.sądu.opiekuńczego.w.spra-
wie.jego.przysposobienia,

n. .przyjęła.na.wychowanie.w.ramach.rodziny.zastępczej,.z.wyjątkiem.rodzi-
ny.zastępczej.zawodowej,.dziecko.w.wieku.do.7 .. roku.życia,.a.w.przy-
padku.dziecka,.wobec.którego.podjęto.decyzję.o.odroczeniu.obowiązku.
szkolnego.–.do.10 ..roku.życia
(art ..29.ust ..1.ustawy.o.świadczeniach.pieniężnych.z.ubezpieczenia.spo-

łecznego.w.razie.choroby.i.macierzyństwa,.dalej:.ustawa.zasiłkowa) .
Zasiłek. macierzyński. przysługuje. przez. okres. ustalony. przepisami.

Kodeksu.pracy. jako.okres.urlopu.macierzyńskiego,. okres.dodatkowego.
urlopu.macierzyńskiego,.okres.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyń-
skiego. lub.okres.dodatkowego.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyń-
skiego,.również.rodzicielskiego.i.ojcowskiego ..W.opisanej.sytuacji.–.je-
żeli. pracownica. urodziła. dziecko. 25. sierpnia,. to. do. 31. października.
będzie.korzystała.z.urlopu.macierzyńskiego ..Następnie.urlop.macierzyń-
ski.nie.będzie.już.jej.przysługiwał,.gdyż.przestanie.istnieć.stosunek.pra-
cy .. Pracownicy. będzie. jednak. przysługiwał. nadal. zasiłek. macierzyński.
przez.pozostały.okres,.w.którym.mogłaby.korzystać.z.urlopu.macierzyń-
skiego .

umowa o pracę zawarta na czas określony  
po upływie trzeciego miesiąca ciąży przedłuża się  
do dnia porodu.

Reasumując. –. pracodawca. nie. udziela. urlopu. macierzyńskiego. poza.
okres.zatrudnienia.wynikający.z.umowy.na.czas.określony ..Jeżeli.w.trakcie.
takiej.umowy.pracownica.urodzi.dziecko,.to.po.rozwiązaniu.stosunku.pracy.
ma.jedynie.prawo.do.zasiłku.macierzyńskiego.przez.okres,.w.którym.mo-
głaby.korzystać.z.urlopu.macierzyńskiego .

Urlop.macierzyński.przysługuje.w.wymiarze:
n. .20.tygodni.–.w.przypadku.urodzenia.jednego.dziecka.przy.jednym.poro-

dzie,
n. .31.tygodni.–.w.przypadku.urodzenia.dwojga.dzieci.przy.jednym.porodzie,
n. .33.tygodni.–.w.przypadku.urodzenia.trojga.dzieci.przy.jednym.porodzie,
n. .35.tygodni.–.w.przypadku.urodzenia.czworga.dzieci.przy.jednym.porodzie,
n. .37.tygodni.w.przypadku.urodzenia.pięciorga.i.więcej.dzieci.przy.jednym.

porodzie .
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PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 30 § 1 pkt 4, art. 180 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

ff art. 29 ust. 1 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).

DARIUSZ DWOJEWSKI
prawnik, wykładowca, doktorant na wPia uniwersytetu Śląskiego, specjalista 
w zakresie prawa pracy

Kiedy przysługuje urlop macierzyński w razie poronienia

PROBLEM
Pracownica od 6. tygodnia ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim (po upływie  
16. tygodnia poroniła). Wystąpiła do nas z prośbą o udzielenie jej urlopu macierzyń-
skiego w związku z urodzeniem martwego dziecka. Przedstawiła akt urodzenia dziec-
ka z adnotacją o martwym urodzeniu. Czy słusznie odmówiliśmy udzielenia urlopu 
macierzyńskiego, twierdząc, że to nie był poród, tylko poronienie ciąży?

RADA
Nie mogą Państwo odmówić pracownicy udzielenia urlopu macierzyńskiego. Jeżeli 
pracownica przedstawiła akt urodzenia dziecka, jest uprawniona do urlopu macie-
rzyńskiego w wymiarze 8 tygodni od dnia porodu oraz do zasiłku macierzyńskiego 
w okresie tego urlopu.

UZASADNIENIE
Przepisy.prawa.pracy.nie. regulują.kwestii. prawa.do.urlopu.macierzyń-

skiego.w.przypadku.poronienia.ciąży ..Termin.„poronienie.ciąży”.nie.został.
bowiem.zdefiniowany.w.prawie.pracy,.ponieważ.należy.do.zagadnień.zwią-
zanych.ze.zdrowiem.kobiety .

W.omawianym.zakresie.posiłkowo.stosujemy.regulacje.dotyczące.innych.
dziedzin.prawa.niż.prawo.pracy ..Definicję.poronienia.i.urodzenia.martwego.
dziecka.zamieszczono.w.załączniku.nr.1.do.rozporządzenia.w.sprawie.ro-
dzajów.i.zakresu.dokumentacji.medycznej.oraz.sposobu.jej.przetwarzania,.
dalej:.rozporządzenie.o.dokumentacji.medycznej .

Jednocześnie.w.dziale.I.zgłoszenia.urodzenia.dziecka.zamieszcza.się.dane.
i. informacje. dotyczące. m .in .. dziecka,. w. szczególności. płeć. dziecka. (§. 2..
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ust ..5.rozporządzenia.w.sprawie.pisemnego.zgłoszenia.urodzenia.dziecka) ..
A.zatem.można.uzyskać.akt.urodzenia.w.przypadku.wczesnej.ciąży,.gdy.jest.
możliwe.ustalenie.wszystkich.danych.dziecka ..W.związku.z.tym.kierownik.
urzędu.stanu.cywilnego.jest.zobowiązany.do.sporządzenia.aktu.urodzenia,.
bez.względu.na.czas.trwania.ciąży,.w.sytuacji.gdy.pisemne.zgłoszenie.mar-
twego.urodzenia.dziecka.zawiera.wszystkie.dane.na.temat.dziecka,.w.szcze-
gólności.jego.płeć.(zgłoszoną.na.podstawie.dokumentacji.medycznej).oraz.
okres.trwania.ciąży .

SŁownICzEk

Poronienie. –. wydalenie. lub. wydobycie. z. ustroju. matki. płodu. przed. upływem. .
22 ..tygodnia.ciąży.(tj ..od.21.tygodni.i.6.dni) .
Urodzenie martwego dziecka. –. całkowite. wydalenie. lub. wydobycie. z. ustroju.
matki.płodu,.o.ile.nastąpiło.po.upływie.22 ..tygodnia.ciąży,.który.po.takim.wyda-
leniu.lub.wydobyciu.nie.oddycha.ani.nie.wykazuje.żadnego.innego.znaku.życia,.
jak.czynność.serca,.tętnienie.pępowiny.lub.wyraźne.skurcze.mięśni.zależnych.od.
woli
–.załącznik.nr.1.do.rozporządzenia.o.dokumentacji.medycznej .

W.związku.z.tymi.wątpliwościami.należy.uznać,.że.podstawowym.doku-
mentem.poświadczającym.fakt.urodzenia.dziecka,.co.zmusza.pracodawcę.do.
udzielenia.urlopu.macierzyńskiego,. jest.akt.urodzenia ..W.kwestii.ustalania.
prawa. pracownicy. do. zasiłku. macierzyńskiego,. który. przysługuje. m .in .. za.
okres.urlopu.macierzyńskiego,.dokumentem.uprawniającym.do. jego.otrzy-
mania.jest.skrócony.odpis.aktu.urodzenia.dziecka ..Dlatego.należy.przyjąć,.że.
jeżeli.Państwa.pracownica.przedstawiła.akt.urodzenia.dziecka,.to.nawet.gdy.
straciła.dziecko.przed.22 ..tygodniem.ciąży,.przysługuje.jej.urlop.macierzyń-
ski .

Jeżeli.pracownica.utraci.ciążę.i.nie.jest.możliwe.uzyskanie.aktu.urodze-
nia. dziecka,. nie. może. przebywać. na. urlopie. macierzyńskim .. Natomiast.
w.razie.złego.stanu.zdrowia.po.utracie.ciąży,.uniemożliwiającego.świadcze-
nie.pracy,.lekarz.może.wystawić.pracownicy.zwolnienie.lekarskie .

Pracownica, która przedstawi akt urodzenia dziecka z ad-
notacją, że urodziło się ono martwe, jest uprawniona do 
urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni.
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Przykład

Ciąża pracownicy uległa zakończeniu w 12. tygodniu. Ponieważ pracownica chciała 
skorzystać z urlopu macierzyńskiego, wystąpiła o wydanie jej aktu urodzenia dziecka. 
Wydanie aktu urodzenia okazało się niemożliwe, gdyż lekarzowi nie udało się ustalić 
płci dziecka. W takim przypadku pracownica nie będzie mogła skorzystać z urlopu 
macierzyńskiego oraz z zasiłku macierzyńskiego.

Urodzenie. dziecka. trzeba. zgłosić. w. ciągu. 14. dni. od. dnia. urodzenia,.
a.w.przypadku.kiedy.dziecko.urodziło.się.martwe,.zgłoszenie.takiego.zda-
rzenia.powinno.nastąpić.w.ciągu.3.dni ..W.takiej.sytuacji.sporządza.się.akt.
urodzenia.z.adnotacją.w.rubryce.„Uwagi”,.że.dziecko.urodziło.się.martwe.
i.nie.ma.obowiązku.sporządzania.aktu.zgonu .

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.7.dni.od.dnia.zgonu.dziecka.
(art ..1801.k .p .) ..Natomiast.pracownicy,.która.urodziła.więcej.niż.jedno.dziecko.
przy. jednym. porodzie,. w. takim. przypadku. przysługuje. urlop. macierzyński.
w.wymiarze.stosownym.do.liczby.dzieci.pozostałych.przy.życiu ..A.zatem.ko-
bieta,.która.po.porodzie.nie.opiekuje.się.dzieckiem,.ponieważ.urodziło.się.
ono.martwe.lub.zmarło.po.porodzie,.ma.zapewniony.okres.na.regenerację.sił .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 180

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

ff art. 4, 38–40 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 212,  
poz. 1264; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529),

ff art. 29 ust. 1 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),

ff § 2, 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka 
(Dz.U. Nr 27, poz. 232),

ff załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumen-
tacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 177; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 968),

ff § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stano-
wiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 444; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1380).

MAŁGORZATA PODGÓRSKA
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje się problematy-
ką prawa pracy
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Czy można przesunąć urlop macierzyński, jeśli dziecko przebywa w szpitalu

PROBLEM
Pracownica urodziła pierwsze dziecko przed planowanym terminem porodu. Dziec-
ko od dnia porodu, a trwa to już miesiąc, jest hospitalizowane. Czy w takiej sytuacji 
pracownica może powrócić do pracy, aby po powrocie dziecka ze szpitala mogła 
kontynuować przerwany urlop macierzyński, czy istnieją w tym zakresie jakieś ogra-
niczenia?

RADA
Pracownica z uwagi na fakt urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej może 
przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego dopiero po wykorzystaniu co naj-
mniej 8 tygodni tego urlopu. Obecnie nie może więc wrócić do pracy.

UZASADNIENIE
Kobieta.po.urodzeniu.dziecka.korzysta.z.nieprzerwanego.urlopu.macie-

rzyńskiego,. którego. długość. zależy. od. liczby. urodzonych. dzieci. oraz. od.
tego,.czy.jest.to.pierwszy.poród.czy.kolejny ..W.przypadku.urodzenia.jedne-
go. dziecka. przy. jednym. porodzie. kobiecie. przysługuje. 20. tygodni. urlopu.
macierzyńskiego,.w.przypadku.urodzenia.dwojga.dzieci.przy.jednym.poro-
dzie.–.31.tygodni,.w.przypadku.urodzenia.trojga.dzieci.przy.jednym.poro-
dzie. –. 33. tygodnie,. w. przypadku. urodzenia. czworga. dzieci. przy. jednym.
porodzie. –. 35. tygodni,. zaś. w. razie. urodzenia. pięciorga. lub. więcej. dzieci.
przy.jednym.porodzie.–.37.tygodni .

Wyjątkiem. od. tej. zasady. jest.możliwość.przerwania. urlopu. macierzyń-
skiego,. jeśli. urodzone. dziecko. wymaga. hospitalizacji .. Nieistotne. są. przy-
czyny,.z.powodu.których.dziecko.przebywa.w.szpitalu ..Może.to.być.wyni-
kiem. zarówno. jego. choroby,. jak. i. wcześniejszego. urodzenia,. gdy. dziecko.
musi.pozostawać.pod.stałą.opieką.lekarską.czy.korzystać.ze.specjalistyczne-
go.sprzętu.medycznego,.którym.dysponuje.szpital ..Hospitalizacja.nie.musi.
mieć.miejsca.bezpośrednio.po.porodzie,.może.nastąpić.również.w.okresie.
późniejszym,.nawet.po.kilku.czy.kilkunastu.tygodniach.od.dnia.porodu .

mimo braku konieczności stałego przebywania z dziec-
kiem pracownica może przerwać korzystanie z urlopu 
macierzyńskiego dopiero po 8 tygodniach jego trwania.
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W.każdym.przypadku.kiedy.pracownica.–.matka.nie.sprawuje.opieki.nad.
nowo. narodzonym. dzieckiem,. ma. zagwarantowane. co. najmniej. 8. tygodni.
nieprzerwanego. urlopu. macierzyńskiego .. Urlop. ten. przysługuje. zarówno.
wtedy,. gdy. pracownica. urodzi. martwe. dziecko. lub. dziecko. umrze. przed.
upływem.8 ..tygodnia.życia,.jak.i.wtedy,.gdy.matka.zrezygnuje.z.wychowy-
wania.dziecka.i.odda.je.innej.osobie.w.celu.przysposobienia.lub.do.domu.
małego.dziecka .

Przerwanie. urlopu. macierzyńskiego. następuje. na. wniosek. pracownicy.
w.przypadku.jednoczesnego.istnienia.dwóch.okoliczności,.tj ..hospitalizacji.
dziecka. i. wykorzystania. przez. pracownicę. minimum. 8. tygodni. urlopu ..
Wniosek. powinien. być. udokumentowany. zaświadczeniem. lekarskim. po-
twierdzającym. pobyt. dziecka. w. szpitalu .. Pracodawca. nie. może. odmówić.
zgody.na.przerwanie.urlopu .

Pracownica.w.żadnym.razie.nie.może.zrzec.się.niewykorzystanej.części.
urlopu. macierzyńskiego .. Niezwłocznie. po. odebraniu. dziecka. ze. szpitala.
pracownica.musi.rozpocząć.korzystanie.z.przerwanego.urlopu ..Dopiero.po.
wykorzystaniu.14. tygodni.urlopu.macierzyńskiego.może. się. zrzec.dalszej.
części.urlopu,.a.pozostałą,.niewykorzystaną.jego.część.w.takiej.sytuacji.wy-
korzystuje.pracownik.–.ojciec.wychowujący.dziecko .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 180 § 1 i § 5, art. 180

1
, art. 181, art. 182 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r.  

Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

PATRYCJA POTOCKA-SZMOŃ
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy pracownica na urlopie macierzyńskim może pracować w formie 
telepracy

PROBLEM
Główna księgowa gminnej jednostki budżetowej jest w ciąży. Po przejściu na urlop 
macierzyński chciałaby pracować. Czy może wykonywać swoje obowiązki w formie 
telepracy – będąc jednocześnie na urlopie macierzyńskim? Księgi rachunkowe były-
by przez ten okres przechowywane w jej domu. Pracownica sama zaproponowała 
takie rozwiązanie.
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RADA 
Nie, w okresie podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownica nie może 
u Państwa wykonywać pracy w formie telepracy. Po wykorzystaniu po porodzie co 
najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica może zrezygnować z dal-
szego urlopu na rzecz ojca. Podjęcie pracy jako telepracownik jest dopuszczalne  
np. w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego  czy wycho-
wawczego.

UZASADNIENIE
Pracownica.uprawniona.do.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.może.

łączyć. korzystanie. z. tego. urlopu. z. wykonywaniem. pracy. u. pracodawcy.
udzielającego. urlopu,. w. wymiarze. nie. wyższym. niż. połowa. pełnego. wy-
miaru.czasu.pracy ..W.takim.przypadku.dodatkowego.urlopu.macierzyńskie-
go.udziela.się.na.pozostałą.część.dobowego.wymiaru.czasu.pracy .

W. sytuacji. opisanej. w. pytaniu. podjęcie. pracy. następuje. na. pisemny.
wniosek.pracownicy,.składany.w.terminie.nie.krótszym.niż.7.dni.przed.roz-
poczęciem.wykonywania.pracy ..We.wniosku.pracownica.wskazuje.wymiar.
czasu.pracy.oraz.okres,.przez.który.zamierza.łączyć.korzystanie.z.dodatko-
wego.urlopu.macierzyńskiego.z.wykonywaniem.pracy .

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownicy w spra-
wie zamiaru podjęcia pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego.

Pracownica,.po.wykorzystaniu.po.porodzie.co.najmniej.14.tygodni.urlo-
pu.macierzyńskiego,.ma.prawo.zrezygnować.z.pozostałej.części.tego.urlo-
pu .. W. takim. przypadku. niewykorzystanej. części. urlopu. macierzyńskiego.
udziela.się.pracownikowi.–.ojcu.wychowującemu.dziecko.–.na.jego.pisem-
ny.wniosek.(art ..180.§.5.k .p .) ..Oznacza.to,.że.pracownica.musi.wykorzystać.
co.najmniej.14.tygodni.urlopu.macierzyńskiego ..Może.zrezygnować.z.dal-
szej.części.tego.urlopu.i.dopiero.wtedy.może.zacząć.wykonywać.pracę.na.
rzecz.pracodawcy .

Telepraca. –. mimo. że. jest. to. nietypowa. forma. zatrudnienia. –. pozostaje.
jednak.nadal. stosunkiem.pracy,.w.ramach.którego.pracownik.obowiązany.
jest.świadczyć.pracę.(art ..675.k .p .) .

Uzgodnienie.między.stronami.umowy.o.pracę,.że.praca.będzie.wykony-
wana. w. formie. telepracy,. może. nastąpić. także. w. trakcie. zatrudnienia. na.
mocy.porozumienia.stron,.z.inicjatywy.pracownika.lub.pracodawcy ..Praco-
dawca.powinien.również.–.w.miarę.możliwości.–.uwzględnić.wniosek.pra-
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cownika,.że.praca.będzie.wykonywana.w.formie.telepracy.(art ..677.§.1.i.3.
k .p .) ..Porozumienie.to.jednak.może.być.zawarte.dopiero.po.wykorzystaniu.
przez.pracownicę.minimalnej.części.urlopu.macierzyńskiego .

Nie.ma.natomiast.przeszkód,.żeby.pracownica.podjęła.u.Państwa.pracę.
w.czasie.podstawowego.urlopu.macierzyńskiego.na.podstawie.umowy.cy-
wilnoprawnej ..Takich.umów.nie.dotyczą.bowiem.regulacje.Kodeksu.pracy,.
a.przepisy.nie.zabraniają.bezpośrednio.pracy.na.podstawie.umowy.cywilno-
prawnej.na.podstawowym.urlopie.macierzyńskim .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 67

5
, art. 67

7
 § 1 i § 3, art. 129 § 1, art. 180 § 5, art. 182

1
 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

DARIUSZ DWOJEWSKI
prawnik, wykładowca, doktorant na wPia uniwersytetu Śląskiego, specjalista 
w zakresie prawa pracy

Czy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim ma prawo  
do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

PROBLEM
Czy pracownicy służby cywilnej będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wyna-
grodzenia rocznego od wynagrodzeń za styczeń i luty, jeśli w 2014 r.:
n. .pracowała od 1 stycznia do 11 lutego,
n. .chorowała od 12 lutego do 19 sierpnia,
n. .korzysta z urlopu macierzyńskiego od 20 sierpnia?

RADA
Tak, pracownicy tej będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2014 r., którego podstawa wymiaru zostanie ustalona jedynie z wyna-
grodzenia otrzymanego za styczeń i luty.

UZASADNIENIE
Pracownik.nabywa.prawo.do.trzynastki,.jeżeli.przepracuje.co.najmniej.6.mie-

sięcy.w.danym.roku ..W.przedstawionej.sytuacji.pracownica.w.2014.r ..nie.
przepracuje. efektywnie. 6. miesięcy,. ale. będzie. zwolniona. z. tego. warunku.
z.uwagi.na.przebywanie.na.urlopie.macierzyńskim.na.podstawie.art ..2.ust ..3.
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pkt.6.ustawy.o.dodatkowym.wynagrodzeniu.rocznym.dla.pracowników.jedno-
stek.sfery.budżetowej.(dalej:.ustawa.o.dodatkowym.wynagrodzeniu.rocznym) .

Dodatkowe.wynagrodzenie.roczne.ustala.się.w.wysokości.8,5%.sumy.wyna-
grodzenia.za.pracę.otrzymanego.przez.pracownika.w.ciągu.roku.kalendarzowe-
go,. za. który. przysługuje. to. wynagrodzenie,. uwzględniając. wynagrodzenie.
i.inne.świadczenia.ze.stosunku.pracy.przyjmowane.do.obliczenia.ekwiwalentu.
pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy,.a. także.wynagrodzenie.za.urlop.wypo-
czynkowy.oraz.wynagrodzenie.za.czas.pozostawania.bez.pracy.przysługujące.
pracownikowi,.który.podjął.pracę.w.wyniku.przywrócenia.do.pracy.(art ..4.ust ..1.
ustawy.o.dodatkowym.wynagrodzeniu.rocznym) ..Należy.tu.brać.pod.uwagę.rze-
czywistą.kwotę.wynagrodzenia.otrzymanego.przez.pracownika.w.danym.roku,.
pomniejszoną.m .in ..o.wynagrodzenie.chorobowe.i.wynagrodzenie.za.czas.in-
nych.usprawiedliwionych.nieobecności.w.pracy .

Obliczając. podstawę. dodatkowego. wynagrodzenia. rocznego. pracowni-
ków,.sumuje.się.otrzymane.przez.pracownika.w.roku.kalendarzowym.wyna-
grodzenie.i.inne.świadczenia.ze.stosunku.pracy,.z.wyłączeniem:
n. .jednorazowych. lub. nieperiodycznych. wypłat. za. spełnienie. określonego.

zadania.bądź.za.określone.osiągnięcie,
n. .wynagrodzenia.za.czas.gotowości.do.pracy.oraz.za.czas.niezawinionego.

przez.pracownika.przestoju,
n. .gratyfikacji.(nagród).jubileuszowych,
n. .ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy,
n. .dodatkowego.wynagrodzenia.radcy.prawnego.za.czas.zastępstwa.procesowego,
n. .wynagrodzenia.za.czas.niezdolności.do.pracy.wskutek.choroby.lub.od-

osobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,
n. .nagród. z. zakładowego. funduszu. nagród,. dodatkowego. wynagrodzenia.

rocznego,.należności.przysługujących.z.tytułu.udziału.w.zysku.lub.nad-
wyżce.bilansowej,

n. .odpraw.emerytalnych.lub.rentowych.albo.innych.odpraw.pieniężnych,
n. .wynagrodzenia. i. odszkodowania. przysługującego. w. razie. rozwiązania.

stosunku.pracy
–.§.6.rozporządzenia.w.sprawie.szczegółowych.zasad.udzielania.urlopu.wy-
poczynkowego,.ustalania.i.wypłacania.wynagrodzenia.za.czas.urlopu.oraz.
ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop .

W.związku.z.tym.w.wynagrodzeniu.za.urlop.wypoczynkowy,.a.tym.sa-
mym.w.podstawie.trzynastki,.nie.uwzględnia.się.otrzymanego.wynagrodze-
nia.za.czas.choroby,.a.także.zasiłków.chorobowych.i.macierzyńskich .
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PODSTAWA PRAWNA:
ff  art. 2 ust. 3 pkt 6, art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowni-
ków jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144),

ff § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienięż-
nego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

DARIUSZ DWOJEWSKI
prawnik, wykładowca, doktorant na wPia uniwersytetu Śląskiego, specjalista 
w zakresie prawa pracy

Czy do przychodów nauczycieli przebywających na urlopach 
macierzyńskich i wychowawczych stosuje się pracownicze koszty 
uzyskania przychodu

PROBLEM
Czy od wypłaconych dodatków mieszkaniowych nauczycielom przebywającym na 
urlopach macierzyńskich i wychowawczych można naliczać koszty uzyskania przy-
chodów oraz pomniejszać zaliczkę o kwotę wolną od podatku?

RADA
Tak, do przychodów nauczycieli przebywających na urlopach macierzyńskich i wy-
chowawczych w związku z otrzymanymi przez nich dodatkami wiejskimi i mieszka-
niowymi mają zastosowanie pracownicze koszty uzyskania przychodu. Ponadto za-
liczkę obniża się o kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli złożone zostało oświadczenie 
PIT-2 i nie zmienił się wynikający z niego stan faktyczny.

UZASADNIENIE
Nauczycielowi. posiadającemu. kwalifikacje. do. zajmowania. stanowiska.

nauczyciela.przysługuje.nauczycielski.dodatek.mieszkaniowy,.którego.wy-
sokość.jest.uzależniona.od.stanu.rodzinnego.nauczyciela ..Wysokość.dodat-
ku.może.być. także.zróżnicowana.w.zależności.od.miejscowości,.w.której.
nauczyciel.jest.zatrudniony .

Ponadto.nauczycielowi.posiadającemu.kwalifikacje.do.zajmowania.sta-
nowiska.nauczyciela,. zatrudnionemu. na. terenie.wsi. lub.w.mieście. liczą-
cym. do. 5000. mieszkańców,. przysługuje. odrębny. dodatek. w. wysokości.
10%.wynagrodzenia.zasadniczego.–.potocznie.nazywany.„dodatkiem.wiej-
skim” ..Organ.prowadzący. szkołę.może.podwyższyć. ten.dodatek.nauczy-
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cielowi.zatrudnionemu.na. terenie.wiejskim,.na.którym.występuje.deficyt.
kadr .

Wynagrodzenie.nauczycieli.składa.się.z:
n. .wynagrodzenia.zasadniczego,
n. .dodatków:.za.wysługę.lat,.motywacyjnego,.funkcyjnego.oraz.za.warunki.

pracy,
n. .wynagrodzenia.za.godziny.ponadwymiarowe.i.godziny.doraźnych.zastępstw,
n. .nagród.i.innych.świadczeń.wynikających.ze.stosunku.pracy,.z.wyłącze-

niem.świadczeń.z.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjalnych.i.dodat-
ków.socjalnych.określonych.w.art ..54.ustawy.–.Karta.Nauczyciela .
Z.powyższego.wynika,.że.dodatki.wiejskie.oraz.mieszkaniowe.nie.są.za-

liczane.do.wynagrodzenia.nauczyciela ..Z.punktu.widzenia.przepisów.podat-
kowych.dodatki.te.są.jednak.zaliczane.do.jego.przychodów.z.pracy ..Do.przy-
chodów.ze.stosunku.pracy.zalicza.się.wszelkiego.rodzaju.wypłaty.pieniężne.
z. nim. związane. –. w. tym. również. wszelkiego. rodzaju. dodatki .. Wynika. to.
z.art ..12.ust ..1.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.(dalej:.
ustawa.o.pdof),.według.którego.za.przychody.ze.stosunku.służbowego,.sto-
sunku.pracy,.pracy.nakładczej.oraz.spółdzielczego.stosunku.pracy.uważa.się.
wszelkiego. rodzaju. wypłaty. pieniężne. oraz. wartość. pieniężną. świadczeń.
w.naturze.bądź.ich.ekwiwalenty,.bez.względu.na.źródło.finansowania.tych.
wypłat. i. świadczeń,.a.w.szczególności:.wynagrodzenia.zasadnicze,.wyna-
grodzenia.za.godziny.nadliczbowe,.różnego.rodzaju.dodatki,.nagrody,.ekwi-
walenty.za.niewykorzystany.urlop. i.wszelkie. inne.kwoty.–.niezależnie.od.
tego,.czy.ich.wysokość.została.z.góry.ustalona,.a.ponadto.świadczenia.pie-
niężne.ponoszone.za.pracownika,.jak.również.wartość.innych.nieodpłatnych.
świadczeń.lub.świadczeń.częściowo.odpłatnych .

dodatek wiejski oraz mieszkaniowy są zaliczane do przy-
chodów ze stosunku pracy nauczyciela.

Mimo. że. przepisy. Karty. Nauczyciela. nie. zaliczają. dodatków. wiejskich.
i.mieszkaniowych.do.wynagrodzenia.nauczyciela,.to.pod.względem.podatko-
wym.kwalifikowane.są.one.jako.przychody.ze.stosunku.pracy.nauczyciela ..
Nauczyciele.otrzymują.je.bowiem.w.związku.z.zatrudnieniem.w.danej.szko-
le ..W.momencie.otrzymania.dodatku.mieszkaniowego.i.wiejskiego.należy.je.
zatem.traktować.jako.przychód.nauczyciela.ze.stosunku.pracy,.podlegający.
opodatkowaniu.podatkiem.dochodowym.od.osób.fizycznych .
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Reasumując,.otrzymane.przez.pracowników.–.nauczycieli. (w. tym. rów-
nież.przebywających.na.urlopach.wychowawczych.i.macierzyńskich).dodat-
ki.stanowią.dla.nich.przychód.ze.stosunku.pracy ..

Za.dochód.uważa.się.uzyskane.w.ciągu.miesiąca.przychody.w.rozumieniu.
art ..12.ustawy.o.pdof.oraz.zasiłki.pieniężne.z.ubezpieczenia.społecznego.wy-
płacane. przez. płatnika,. po. odliczeniu. kosztów. uzyskania. oraz. po. odliczeniu.
potrąconych.przez.płatnika.w.danym.miesiącu.składek.na.ubezpieczenia.spo-
łeczne.(art ..32.ust ..2.ustawy.o.pdof) ..Przy.obliczaniu.zaliczek.na.podatek.nale-
ży.więc.uwzględniać.koszty.uzyskania.przychodu .

Koszty. te.mają.zastosowanie.do.przychodów.pracownika.ze.stosunku.pracy,.
niezależnie.od. tego,.czy.pracownik.w.miesiącu,.w.którym.otrzymuje. ten.przy-
chód,.faktycznie.wykonywał.pracę,.czy.też.nie ..Dlatego.do.celów.obliczenia.zali-
czek.na.podatek.przychody.pracowników.(w.tym.nauczycieli).przebywających.na.
urlopach.macierzyńskich.i.wychowawczych.(również.otrzymane.przez.nich.dodat-
ki.wiejskie.i.mieszkaniowe).pomniejszane.są.o.pracownicze.koszty.ich.uzyskania .

Dyrektor. Izby. Skarbowej. w. Katowicach. w. interpretacji. indywidualnej.
z.2.sierpnia.2013.r ..(sygn ..IBPBII/1/415–525/13/BJ).wskazał,.że:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe jako świadczenia wynikające ze stosunku pra-
cy stanowią przychód, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Zatem pracownikowi, który cały miesiąc przebywał na zwol-
nieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim czy urlopie wychowawczym i otrzymał 
jedynie dodatek wiejski lub mieszkaniowy, należą się koszty uzyskania przychodu 
określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto.–.zgodnie.z.art ..32.ust ..3,.ust ..3a.i.ust ..4.ustawy.o.pdof.–.zalicz-
kę. zmniejsza. się. o. kwotę. stanowiącą. 1/12. kwoty. zmniejszającej. podatek,.
określonej.w.pierwszym.przedziale.obowiązującej.skali.podatkowej,.jeżeli.
pracownik.przed.pierwszą.wypłatą.wynagrodzenia.w.roku.podatkowym.zło-
ży.zakładowi.pracy.oświadczenie.PIT-2,.w.którym.stwierdzi,.że:
n. .nie.otrzymuje.emerytury.lub.renty.za.pośrednictwem.płatnika,
n. .nie.osiąga.dochodów.z. tytułu.członkostwa.w. rolniczej. spółdzielni.pro-

dukcyjnej.lub.innej.spółdzielni.zajmującej.się.produkcją.rolną,
n. .nie.osiąga.dochodów,.od.których.ma.obowiązek.opłacać.zaliczki.na.pod-

stawie.art ..44.ust ..3.ustawy.o.pdof.(tj ..nie.osiąga.dochodów.z.działalności.
gospodarczej,.najmu.lub.dzierżawy),

n. .nie.otrzymuje.świadczeń.pieniężnych.wypłacanych.z.Funduszu.Pracy.lub.
z.Funduszu.Gwarantowanych.Świadczeń.Pracowniczych,

n. .ten.zakład.pracy.jest.właściwy.do.stosowania.tego.zmniejszenia .
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Oświadczenia. PIT-2. nie. składa. się,. jeżeli. stan. faktyczny. wynikający.
z.oświadczenia.złożonego.w.latach.poprzednich.nie.uległ.zmianie .

W. przypadku. więc. obowiązywania. takiego. oświadczenia. pracodawca.
musi. zmniejszyć. zaliczkę. również. o. 1/12. kwoty. zmniejszającej. podatek.
(46.zł.33.gr) ..Pracodawca.nie.zmniejsza.zaliczki.w.powyższy.sposób.tylko.
wówczas,.gdy.podatnik.powiadomił.go.o.zmianach.stanu.faktycznego.wyni-
kającego.z.oświadczenia .

Dyrektor. Izby. Skarbowej. w. Katowicach. w. interpretacji. indywidualnej.
z.14.czerwca.2010.r ..(IBPBII/1/415–251/10/BD).stwierdził,.że:

Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie 
zezwala na dobrowolne niepotrącanie – przy poborze zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych – przez pracodawcę przysługującej miesięcz-
nej kwoty zmniejszającej podatek. Ustawodawca wyraźnie wskazał, kiedy 
płatnik (pracodawca) ma obowiązek obligatoryjnie zastosowania 1/12 kwo-
ty zmniejszającej podatek, a kiedy z tego obowiązku jest zwolniony.

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 30 ust. 1, art. 54 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
ff art. 11 ust. 1, ar t. 12 ust. 1, ar t. 22 ust. 2, ar t. 31, ar t. 32, ar t. 44 ust. 1 i 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 915).

KRZYSZTOF RUSTECKI
specjalista w zakresie prawa podatkowego, współpracownik firmy doradczej, 
autor licznych publikacji z zakresu podatków

2. dodaTkowy uRloP maCIERzyńSkI 

Czy we wniosku o dodatkowy urlop macierzyński pracownik musi podawać 
dokładne daty jego rozpoczęcia i zakończenia

PROBLEM
Pracownik złożył wniosek o dodatkowy urlop macierzyński na okres 5 tygodni. 
Nie wskazał jednak w nim daty zakończenia tego urlopu. Czy we wniosku należy 
wyraźnie wskazać, od kiedy zaczyna się dodatkowy urlop macierzyński i kiedy się 
zakończy?
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RADA
Nie. Składając wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, pracownik powinien 
wskazać nie datę rozpoczęcia tego urlopu, ale termin zakończenia podstawowe-
go urlopu macierzyńskiego. We wniosku pracownik nie musi wskazywać dnia, 
do którego ma zamiar korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeżeli 
podał w nim, ile tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego zamierza wyko-
rzystać.

UZASADNIENIE
Dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego. (jeżeli. pracownica. nie. złożyła.

wniosku. o. udzielenie. go. bezpośrednio. po. urlopie. macierzyńskim. łącznie.
z.urlopem.rodzicielskim).udziela.się.na.pisemny.wniosek.pracownika.skła-
dany:
n. .w. terminie. nie. krótszym. niż. 14. dni. przed. rozpoczęciem. korzystania.

z.tego.urlopu.lub
n. .w.ciągu.14.dni.po.porodzie.(w.tym.przypadku.jednak.wniosek.może.do-

tyczyć.wykorzystania.pełnego.wymiaru.urlopu.dodatkowego.oraz.pełne-
go.wymiaru.urlopu.rodzicielskiego) .
We.wniosku.o.udzielenie.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.pracow-

nik. określa. termin. zakończenia. podstawowego. urlopu. macierzyńskiego,.
a. w. przypadku. gdy. wniosek. dotyczy. drugiej. części. dodatkowego. urlopu.
macierzyńskiego.–. termin.zakończenia.pierwszej.części. tego.urlopu.oraz.
okres. dotychczas. wykorzystanego. urlopu. macierzyńskiego. (art .. 1821. §. 4.
k .p .) .

Dodatkowy urlop macierzyński może się rozpocząć wyłącznie od na-
stępnego dnia po ostatnim dniu podstawowego urlopu macierzyńskiego..
Nie.ma.tutaj.znaczenia,.czy.jest.to.dzień.„roboczy”,.wolny.czy.święto ..Po-
danie.we.wniosku.o.udzielenie.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.termi-
nu. zakończenia. urlopu. podstawowego. wyznacza. więc. jednocześnie. datę.
rozpoczęcia.urlopu.dodatkowego .

Jeżeli.Państwa.pracownik.nie.podał.terminu.zakończenia.podstawowego.
urlopu.macierzyńskiego,.ale.zachował.14-dniowy.termin.na.złożenie.wnios-.
ku,.to.taki.wniosek.należy.uznać.za.ważny ..Dodatkowy.urlop.macierzyński.
powinien.się.rozpocząć.bezpośrednio.po.podstawowym.urlopie.macierzyń-
skim.(art ..1821.§.1.k .p .) ..Jeśli.zatem.we.wniosku.nie.będzie.określony.ter-
min.rozpoczęcia.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego,.to.termin.ten.okre-
ślają. przepisy .. Pracodawca. nie. musiałby. udzielać. dodatkowego. urlopu.
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macierzyńskiego.jedynie.w.sytuacji,.gdyby.pracownik.nie.zachował.termi-
nu.na.złożenie.wniosku .

nieokreślenie we wniosku o dodatkowy urlop macierzyński 
terminu zakończenia podstawowego urlopu macierzyń-
skiego nie powoduje jego nieważności.

Należy.uznać,.że.pracownik.nie.musi.określać.we.wniosku.daty.zakoń-
czenia. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego .. Wystarczające. jest. podanie.
liczby.tygodni.tego.urlopu,.jakie.chce.wykorzystać.pracownik .

Warto.zwrócić.uwagę,.że.pracownik.wnioskuje.na.razie.o.5.tygodni.do-
datkowego.urlopu.macierzyńskiego ..Urlop.dodatkowy.wynosi:
n. .do.6.tygodni.–.w.przypadku.urodzenia.jednego.dziecka,
n. .do.8.tygodni.–.w.przypadku.urodzenia.więcej.niż.jednego.dziecka.przy.

jednym.porodzie .
Pracownik.może.korzystać.z.krótszego.dodatkowego.urlopu.macierzyńskie-

go .. Wskazane. wymiary. są. maksymalne,. ale. istotne. jest. to,. że. jeżeli. później.
chciałby.korzystać.z.urlopu.rodzicielskiego,.to.urlop.dodatkowy.musi.być.wyko-
rzystany.w.całości ..O.jeszcze.jeden.tydzień.(lub.więcej,.jeśli.był.to.poród.mnogi).
dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.pracownica.może.wnioskować.w.kolej-
nym.piśmie.(złożonym.nawet.w.trakcie.urlopu.dodatkowego) ..Z.pozostałego.wy-
miaru.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.może.także.skorzystać.ojciec.dziec-
ka ..Obecnie.urlop.ten.może.być.udzielany.w.częściach ..Ważne.jest.jedynie.to,.by:
n. .części.było.nie.więcej.niż.dwie,
n. .były.udzielane.w.wymiarze.tygodnia.lub.wielokrotności.tygodnia,
n. .następowały.bezpośrednio.jedna.po.drugiej .

Jeżeli. jednak. rodzice. nie. wykorzystają. łącznie. pełnego. dodatkowego.
urlopu.macierzyńskiego,.przepadnie.im.możliwość.korzystania.z.urlopu.ro-
dzicielskiego .

PODSTAWA PRAWNA:
ff  art. 179

1
, 182

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 208).

MAREK ROTKIEWICZ
ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego 
i prawa unii Europejskiej 
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Czy pracownik, który łączy pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim, 
może pracować powyżej 4 godzin na dobę

PROBLEM
Pracownica przebywająca na dodatkowym urlopie macierzyńskim złożyła wniosek 
o podjęcie w czasie tego urlopu pracy na 1/2 etatu. Czy taka pracownica może pra-
cować więcej niż 4 godziny na dobę?

RADA
Tak, pracownicy, którzy łączą pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim, mogą 
pracować powyżej 4 godzin na dobę. Nie ma zatem przeszkód, aby Państwa pracow-
nica pracowała 8 czy 12 godzin na dobę. 

UZASADNIENIE
Pracownicy.mogą.łączyć.pracę.z.dodatkowym.urlopem.macierzyńskim ..

Łączenie.pracy. jest. też.możliwe.w.przypadku.korzystania.z.urlopu. rodzi-
cielskiego,.który.został.wprowadzony.od.17.czerwca.2013.r .

Przed. ostatnią. zmianą. przepisów. o. urlopach. macierzyńskich,. tj .. przed..
17.czerwca.2013.r .,.pracownicy,.którzy.łączyli.pracę.z.dodatkowym.urlopem.
macierzyńskim,.mogli.pracować.maksymalnie.4.godziny.na.dobę ..Pracow-
nica. lub.pracownik.mogli. łączyć.pracę.u. swojego.pracodawcy.z.dodatko-
wym.urlopem.macierzyńskim,.pracując.maksymalnie.w.wymiarze.nie.wyż-
szym. niż. połowa. pełnego. wymiaru. czasu. pracy,. czyli. maksymalnie. na..
1/2.etatu ..W.takim.przypadku.pracodawca.udzielał.urlopu.macierzyńskiego.
na.pozostałą.część.dobowego.wymiaru.czasu.pracy .

Jeżeli pracownik łączy dodatkowy urlop macierzyński  
z pracą (maksymalnie na 1/2 etatu), to pracodawca udzie-
la mu tego urlopu na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Po.zeszłorocznej.zmianie.przepisów.nadal.można.łączyć.pracę.z.dodatkowym.
urlopem.macierzyńskim,.pracując.maksymalnie.na.1/2.etatu.u.pracodawcy,.który.
udziela. takiego. urlopu .. Jednak. obecnie. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego.
udziela.się.na.pozostałą.część.wymiaru.czasu.pracy.pracownika,.a.nie.na.pozo-
stałą.część.dobowego.wymiaru.czasu.pracy ..Nie.ma.zatem.obecnie.odniesienia.
do.dobowego.wymiaru.czasu.pracy.w.zakresie.korzystania.z.dodatkowego.urlo-
pu.macierzyńskiego ..Oznacza.to,.że.pracownik.może.pracować.na.dobę.powyżej.
4.godzin,.jeżeli.łączy.pracę.z.dodatkowym.urlopem.macierzyńskim .
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Przykład

Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym roku urodziła 
dziecko. Podstawowy urlop macierzyński zakończyła 19 sierpnia br. Od 20 sierpnia 
br. przebywa na dodatkowym urlopie macierzyńskim. W czasie dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego pracownica podjęła pracę na 1/2 etatu u swojego pracodawcy. 
Pracodawca w jednym z tygodni zaplanował jej pracę w następujący sposób:

Poniedzia-
łek

Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

8 godz. wolne 8 godz. wolne 4 godz. wolne wolne

Takie zaplanowanie pracy jest prawidłowe. Pracownica przepracuje w tygodniu  
20 godzin, z czego na pozostałą część etatu pracodawca udziela jej dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego.

Pracownicy,.którzy.łączą.pracę.z.dodatkowym.urlopem.macierzyńskim,.
mogą. pracować. również. powyżej. 8. godzin. na. dobę .. Jest. to. dopuszczalne.
tylko.za.ich.zgodą ..Pracownicy.opiekujący.się.dzieckiem.do.lat.4.mogą.bo-
wiem.pracować.powyżej.8.godzin.na.dobę.w.systemach.czasu.pracy,.które.
na.pracę.w.takim.wymiarze.pozwalają.tylko.wówczas,.gdy.wyrażą.oni.na.to.
zgodę.(art ..148.k .p .) ..Możliwa.jest.więc.praca.przez.osoby.łączące.zatrud-
nienie.z.dodatkowym.urlopem.macierzyńskim,.np ..przez.12.godzin.na.dobę.
w.ramach.równoważnego.systemu.czasu.pracy .

Pracownicy, którzy łączą pracę z dodatkowym urlopem 
macierzyńskim, mogą pracować powyżej 8 godzin na 
dobę, jeśli wyrażą na to zgodę.

Pracownik,.który.chce.łączyć.pracę.z.dodatkowym.urlopem.macierzyń-
skim,. powinien. złożyć. w. tej. sprawie. pisemny. wniosek. do. pracodawcy.
w.terminie.nie.krótszym.niż.14.dni.przed.rozpoczęciem.wykonywania.pracy.
(art ..1821.§.6.k .p .) ..We.wniosku.pracownik.wskazuje:
n. .wymiar.czasu.pracy,.w.jakim.chce.być.zatrudniony.w.czasie.korzystania.

z. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego. (nie. może. być. on. większy. niż.
1/2.etatu),

n. .okres,.przez.który.zamierza.łączyć.pracę.z.dodatkowym.urlopem.macie-
rzyńskim .
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Pracodawca.uwzględnia.wniosek.pracownika,.chyba.że.jest.to.niemożli-
we.ze.względu.na:
n. .organizację.pracy,
n. .rodzaj.wykonywanej.pracy.przez.pracownika .

O.przyczynie.odmowy.uwzględnienia.wniosku.pracownika.pracodawca.
informuje.go.na.piśmie .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 148, art. 182

1
 § 5, 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

MAREK SKAŁKOWSKI
specjalista z zakresu prawa pracy

3.  uRloP na waRunkaCh uRloPu 
maCIERzyńSkIEgo

Od kiedy rozpoczyna się urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
udzielony na dziecko przyjęte na wychowanie

PROBLEM
Pracownica przyjęła na wychowanie 4-letnie dziecko. Wystąpiła do sądu z wnio-
skiem o jego przysposobienie. Złożyła wniosek o udzielenie urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego. Od kiedy należy liczyć tej pracownicy termin rozpoczęcia 
urlopu?

RADA
Termin rozpoczęcia urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego powinien być w ta-
kim przypadku liczony od dnia złożenia przez pracownicę wniosku do sądu opiekuń-
czego o przysposobienie dziecka. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku urlopu 
macierzyńskiego, pracodawca jedynie udziela tego urlopu, nie mając możliwości 
decydowania o terminie jego rozpoczęcia.

UZASADNIENIE
Prawo.do.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego.ma.pracownik,.który:

n. .przyjął.dziecko.na.wychowanie.i.wystąpił.do.sądu.opiekuńczego.z.wnios-.
kiem.o.wszczęcie.postępowania.w.sprawie.przysposobienia.dziecka.lub
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n. .przyjął.dziecko.na.wychowanie.jako.rodzina.zastępcza,.z.wyjątkiem.ro-
dziny.zastępczej.zawodowej.niespokrewnionej.z.dzieckiem .
Rozpoczęcie.urlopu.macierzyńskiego.pracownika.następuje.w.dniu.uro-

dzenia.się.dziecka ..Podobnej.regulacji.nie.ma.w.przypadku.urlopu.na.wa-
runkach.urlopu.macierzyńskiego.przysługującego.pracownikowi.przyjmują-
cemu.dziecko.na.wychowanie .

Jednak.biorąc.pod.uwagę.utożsamianie.przez.ustawodawcę.pod.wzglę-
dem.wielu.rozwiązań.prawnych.tego.urlopu.z.urlopem.macierzyńskim,.za-
sadna. wydaje. się. interpretacja,. która. zakłada. brak. swobody. pracodawcy.
w. decydowaniu. o. terminie. korzystania. przez. pracownika. z. tego. urlopu ..
Skoro.jednak.pracodawca.nie.może.swobodnie.postanowić.o.terminie,.w.ja-
kim.pracownik.ma.wykorzystać.przysługujący.mu.urlop.na.warunkach.urlo-
pu.macierzyńskiego,.najrozsądniejsze.jest.przyjęcie,.że.rozpoczyna.on.swój.
bieg.od.dnia.spełnienia.przez.pracownika.warunków.uzależniających.jego.
prawo.do.tego.urlopu ..Tymi.warunkami.są.przyjęcie.dziecka.na.wychowanie.
oraz.wystąpienie.z.wnioskiem.do.sądu.opiekuńczego.o.wszczęcie.postępo-
wania.w.sprawie.przysposobienia.dziecka .

Przykład

Pracownica złożyła do kancelarii sądu opiekuńczego pisemny wniosek o przysposo-
bienie 3-letniego dziecka swojego brata, który zginął w wypadku samochodowym. 
Na odpisie wniosku pracownik kancelarii potwierdził pracownicy datę wpływu tego 
wniosku do sądu. Następnie pracownica złożyła w zakładzie pracy wniosek o udzie-
lenie jej urlopu macierzyńskiego w związku z przyjęciem na wychowanie swojego 
bratanka, dołączając odpis wniosku o przysposobienie. Ponieważ pracownica nie 
posiadała własnych dzieci, pracodawca powinien udzielić jej 20 tygodni urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego od dnia oznaczonego przez sąd, jako dzień wpły-
wu wniosku o przysposobienie.

Konieczność.wyrażania.zgody.przez.pracodawcę.na.udzielenie.urlopu.na.
warunkach.urlopu.macierzyńskiego.byłaby.niewątpliwie.sprzeczna.z.celem.
tego.urlopu.i.w.wielu.przypadkach.powodowałaby.konflikty.między.praco-
dawcą. a. pracownikiem .. Dlatego. należy. przyjąć,. że. –. podobnie. jak. ma. to.
miejsce.w.przypadku.urlopu.macierzyńskiego.–.termin.rozpoczęcia.urlopu.
na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego.jest.wyznaczony.określonym.zdarze-
niem,.a.nie.swobodną.decyzją.pracodawcy.w.tym.zakresie ..Celem.tego.urlo-
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pu. jest. bowiem. nawiązanie. bliższych. więzi. między. przysposabiającym.
a. przysposobionym,. co. niewątpliwie. przemawia. za. jak. najwcześniejszym.
wykorzystywaniem.tego.urlopu.po.przyjęciu.dziecka.na.wychowanie ..Nale-
ży.uznać,.że.również.uzależnienie.terminu.korzystania.z.urlopu.na.warun-
kach.urlopu.macierzyńskiego.od.swobodnej.decyzji.pracownika.byłoby.nie-
właściwe. i.sprzeczne.z. tym.celem ..Dlatego.również.urlopu.na.warunkach.
urlopu. macierzyńskiego. nie. można. udzielać. od. dnia. złożenia. wniosku.
w.tym.zakresie .

Urlop.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego.przysługuje.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 .

wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Liczba dzieci przyjętych na wychowanie Wymiar urlopu na warunkach  
urlopu macierzyńskiego

przyjęcie jednego dziecka 20 tygodni
Jednoczesne przyjęcie dwojga dzieci 31 tygodni
Jednoczesne przyjęcie trojga dzieci 33 tygodni
Jednoczesne przyjęcie czworga dzieci 35 tygodni
Jednoczesne przyjęcie pięciorga i więcej dzieci 37 tygodni

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 183 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208).

 
ALEKSANDER P. KUŹNIAR
specjalista w zakresie prawa pracy

4. uRloP RodzICIElSkI
 
Czy w razie choroby rodzica wykorzystującego urlop rodzicielski urlop ten 
może przejąć drugi rodzic

PROBLEM
Żona pracownika korzysta z urlopu rodzicielskiego. Zachorowała i co najmniej przez 
kilka tygodni nie będzie mogła opiekować się dzieckiem. Czy nasz pracownik może 
na ten czas przejąć urlop rodzicielski?
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RADA
Nie. Choroba żony pracownika nie przerywa urlopu rodzicielskiego. Nie uzasadnia też 
przejęcia na jej czas urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka. Państwa pracownik 
będzie mógł jednak skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeżeli matka dziecka zostanie 
hospitalizowana.

UZASADNIENIE
Choroba.rodzica.dziecka.korzystającego.z.urlopu.rodzicielskiego.nie.po-

woduje.automatycznie,.że.w. tym.okresie.drugi.z. rodziców.ma.możliwość.
wykorzystywania.tego.urlopu ..Aby.Państwa.pracownik.mógł.przejąć.urlop.
rodzicielski,.matka.dziecka.musiałaby.przerwać.urlop.u.swojego.pracodaw-
cy,.a.pracownik.jednocześnie.złożyć.wniosek.o.wykorzystanie.kolejnej.czę-
ści. tego. urlopu .. Taka. możliwość. dotyczy. tylko. sytuacji,. w. której. matka.
dziecka,.nie.później.niż.14.dni.po.porodzie,.złożyła.wniosek.o.udzielenie.jej.
dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego. i. urlopu. rodzicielskiego. w. pełnych.
wymiarach.(art ..1793.k .p .) ..Nie.obejmuje.natomiast.przypadku.wykorzysty-
wania.urlopu.rodzicielskiego.na.podstawie.oddzielnego.wniosku.składane-
go.o.ten.urlop.na.14.dni.przed.rozpoczęciem.tego.urlopu.(art ..1821a.§.4.k .p .) ..
Dodatkowym.ograniczeniem.przejęcia.przez.ojca.dziecka.urlopu.rodziciel-
skiego,.w.sytuacji.gdy.matka.dziecka.z.niego.rezygnuje,.są:
n. .terminy.złożenia.wniosku.o.urlop.rodzicielski.oraz
n. .minimalne.części.urlopu.rodzicielskiego .

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.(art ..1793.§.2.k .p .) ..
W.takim.przypadku.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.korzysta-
nia.z.całości.urlopu.rodzicielskiego.albo.z.części.takiego.urlopu .

Przy.kilkutygodniowej.chorobie.żony.Państwa.pracownika.konieczność.
złożenia.wniosków.z.2-tygodniowym.wyprzedzeniem.praktycznie.wyklucza.
sens.składania.przez.nią.wniosku.o.rezygnację.z.urlopu.rodzicielskiego ..Do-
datkowo.trzeba.pamiętać,.że.rezygnacja.z.urlopu.rodzicielskiego.przez.mat-
kę. dziecka. jest. możliwa. po. wykorzystaniu. co. najmniej. 8. tygodni. urlopu.
rodzicielskiego ..Tyle.wynosi.jego.minimalna.część .

Pracodawca.nie.może.przyjąć.wniosku.dotyczącego.rezygnacji.z.urlopu.
rodzicielskiego,.który.skutkowałby.skorzystaniem.przez.matkę.dziecka.np ..
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tylko. z. 6. tygodni. tego. urlopu .. Państwo. również. nie. mogliby. uwzględnić.
wniosku.pracownika.o.urlop.rodzicielski,.gdy.np ..do.końca.pełnego.wymia-
ru.tego.urlopu.pozostałoby.pracownikowi.mniej.niż.8.tygodni .

matka dziecka może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego 
po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni tego urlopu.

Przykład

Pracownica wykorzystała 20 tygodni z przysługujących jej 26 tygodni urlopu rodzi-
cielskiego i zachorowała. Choroba uniemożliwia jej opiekę nad dzieckiem. W takim 
przypadku, jeżeli pracownica chciałaby zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, ojciec 
dziecka nie może skorzystać z pozostałej części tego urlopu, ponieważ jest ona krót-
sza niż 8 tygodni.

Inaczej.będzie.w.przypadku.pobytu.żony.Państwa.pracownika.w.szpitalu ..
Należy. wówczas. zastosować. odpowiednio. rozwiązanie. z. art .. 180. §. 61. k .p .,.
zgodnie.z.którym.po.wykorzystaniu.przez.pracownicę.po.porodzie.urlopu.ma-
cierzyńskiego. w.wymiarze.8. tygodni,. pracownikowi. –.ojcu.wychowującemu.
dziecko.przysługuje.prawo.do.części.urlopu.macierzyńskiego.odpowiadającej.
okresowi,.w.którym.pracownica.uprawniona.do.urlopu.wymaga.opieki.szpital-
nej. ze. względu. na. stan. zdrowia. uniemożliwiający. jej. sprawowanie. osobistej.
opieki.nad.dzieckiem ..W.takiej.sytuacji.urlop.pracownicy.przerywa.się.na.okres.
korzystania.z.takiego.urlopu.przez.pracownika.–.ojca.wychowującego.dziecko .

W.przypadku.urlopu. rodzicielskiego.nie. stosujemy. jednak.zasady.obo-
wiązku.wykorzystania.co.najmniej.8.tygodni.tego.urlopu.do.chwili.przeję-
cia.go.przez.drugiego.rodzica ..Wskazane.8.tygodni.urlopu.macierzyńskie-
go,. po. których. ojciec. dziecka. może. przejąć. wykorzystywanie. urlopu.
macierzyńskiego,. dotyczy. okresu. przypadającego. bezpośrednio. po. poro-
dzie ..Jest.to.minimalny.okres,.który.służy.kobiecie.nie.tylko.na.opiekę.nad.
dzieckiem,. ale. także. na. regenerację. sił. po. porodzie .. Podczas. korzystania.
z.urlopu.rodzicielskiego.taka.konieczność.nie.zachodzi .

Aby.ojciec.mógł.przejąć.urlop.rodzicielski.w.czasie.pobytu.matki.dziec-
ka.w.szpitalu,.zarówno.pracownica.–.matka,.jak.i.pracownik.–.ojciec.muszą.
złożyć. u. swoich. pracodawców. stosowne. dokumenty. związane. ze. zmianą.
rodzica,.który.będzie.wykorzystywał.ten.urlop ..Pracownica.–.matka.składa.



  nr 34/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 29

wniosek.w.sprawie.przerwania.urlopu.rodzicielskiego.w.związku.z.hospita-
lizacją,.a.pracownik.–.ojciec.składa.wniosek.w.sprawie.udzielenia.mu.czę-
ści.urlopu.rodzicielskiego ..W.tym.przypadku.nie.obowiązuje.zasada.wyko-
rzystywaniu.urlopu.rodzicielskiego.w.minimum.8-tygodniowych.częściach ..
Przy.hospitalizacji.matki.dziecka.dotychczas.korzystającej.z.tego.urlopu.nie.
następuje.bowiem.wykorzystywanie.kolejnej.części.urlopu.przez.ojca.dziec-
ka,.ale.przejęcie.przez.niego.tego.urlopu.na.czas.pobytu.matki.w.szpitalu .

warunki przejęcia urlopu rodzicielskiego przez drugiego 
z rodziców

Okoliczności decydujące o przejęciu urlopu 
rodzicielskiego Możliwość przejęcia urlopu rodzicielskiego

Choroba w trakcie urlopu rodzicielskiego pra-
cownicy, która złożyła wniosek jednocześnie o do-
datkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski

Przejęcie urlopu jest możliwe w przypadku 
rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przez 
pracownicę

Choroba pracownicy w czasie urlopu rodziciel-
skiego, wymagająca hospitalizacji

Ojciec dziecka może przejąć urlop rodzicielski, 
jeżeli matka zrezygnuje z tego urlopu na czas 
pobytu w szpitalu

Choroba pracownicy w trakcie urlopu rodziciel-
skiego, jeżeli pracownica wystąpiła oddzielnie 
o dodatkowy urlop macierzyński i następnie 
o urlop rodzicielski

Brak możliwości rezygnacji z urlopu rodziciel-
skiego, a tym samym przejęcia go przez ojca 
dziecka

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 179

1
, art. 179

3
, art. 180 § 6

1
, art. 182

1a
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r.  

Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

MAREK ROTKIEWICZ
ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego 
i prawa unii Europejskiej

Jaki urlop przysługuje pracownicy, która urodzi kolejne dziecko w trakcie 
urlopu rodzicielskiego

PROBLEM
Pracownica korzysta obecnie z urlopu rodzicielskiego na pierwsze dziecko, które uro-
dziła w zeszłym roku. Okazało się, że jest ponownie w ciąży. Co będzie w sytuacji, gdy 
urodzi dziecko w czasie urlopu rodzicielskiego? Czy w takiej sytuacji ponownie będzie 
miała prawo do urlopu rodzicielskiego na drugie dziecko?
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RADA
Tak. Państwa pracownica nabędzie prawo do urlopu rodzicielskiego z tytułu urodze-
nia drugiego dziecka, jeżeli spełni ustawowe warunki uprawniające do tego urlopu. 
Urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego spowoduje przerwanie tego urlo-
pu i rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego.

UZASADNIENIE
Nie. ma. przeszkód,. aby. Państwa. pracownica. ponownie. wykorzystała.

w.tym.roku.urlop.rodzicielski.z.tytułu.urodzenia.drugiego.dziecka ..Przepisy.
nie.ograniczają.prawa.do.urlopu.rodzicielskiego.w.przypadku.ponownego.
nabycia. do. niego. prawa .. Urodzenie. drugiego. dziecka. wpłynie. jednak. na.
prawo.pracownicy.do.urlopu.rodzicielskiego .

Przepisy.wprawdzie.nie.regulują,.co.się.stanie.z.urlopem.rodzicielskim.przysłu-
gującym.pracownicy.z. tytułu.urodzenia.pierwszego.dziecka,. jeśli.podczas. jego.
trwania.pracownica.urodzi.kolejne.dziecko ..Należy.jednak.przyjąć,.że.urlop.rodzi-
cielski.z.tytułu.urodzenia.pierwszego.dziecka.ustaje.w.momencie,.gdy.pracownica.
z.dniem.drugiego.porodu.rozpocznie.urlop.macierzyński ..Urlop.macierzyński.roz-
poczyna.się.automatycznie.z.dniem.porodu,.chyba.że.pracownica.wcześniej.złoży.
do.pracodawcy.wniosek.o.jego.udzielenie.przed.porodem.(art ..1831.§.2.k .p .) ..Je-
dynym.sposobem.na.wykorzystanie.pozostałej.części.urlopu.rodzicielskiego.z.ty-
tułu.urodzenia.pierwszego.dziecka.jest.wzięcie.go.przez.ojca.dziecka ..W.przeciw-
nym. razie. urlop. ten. przepadnie,. ponieważ. można. go. było. wykorzystywać.
bezpośrednio.po.dodatkowym.urlopie.macierzyńskim.udzielonym.pracownicy.na.
pierwsze.dziecko.lub.po.części.urlopu.rodzicielskiego.udzielonego.na.pierwsze.
dziecko ..Ojciec.będzie.mógł.przejąć.urlop.rodzicielski.tylko.wówczas,.gdy:
n. .pozostało.go.do.wykorzystania.co.najmniej.8.tygodni,
n. .urlop.będzie.wielokrotnością.tygodnia,
n. .zostanie.rozpoczęty.bezpośrednio.po.urlopie.rodzicielskim,.z.którego.ko-

rzystała.matka.dziecka .

Jeżeli urlop rodzicielski przerwany przez pracownicę z po-
wodu urodzenia kolejnego dziecka nie zostanie wykorzy-
stany przez ojca dziecka, przepadnie.

Urlop.rodzicielski.przysługuje.bezpośrednio.po.wykorzystaniu.dodatkowego.
urlopu.macierzyńskiego.w.pełnym.wymiarze.(art ..1821a.§.1.k .p .) ..Użyty.w.prze-
pisie. zwrot. „bezpośrednio”. oznacza,. że. między. zakończeniem. dodatkowego.
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urlopu.macierzyńskiego.a.rozpoczęciem.urlopu.rodzicielskiego.nie.może.być.
żadnej.przerwy,.choćby.jednodniowej ..Dotyczy.to.również.urlopu.wypoczyn-
kowego ..Między.zakończeniem.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.a.rozpo-
częciem.urlopu.rodzicielskiego.pracownik.nie.może.korzystać.z.urlopu.wypo-
czynkowego.bez.względu.na.to,.czy.chodzi.o.zaległy,.czy.bieżący.urlop .

Wymiar.urlopu.rodzicielskiego.jest.niezależny.od.liczby.dzieci.urodzo-
nych.przy.jednym.porodzie.i.wynosi.26.tygodni ..Urlopu.tego.mogą.Państwo.
udzielić.pracownicy.w.jednej.lub.maksymalnie.w.trzech.częściach,.w.wy-
miarze.wielokrotności.tygodnia,.z.których.każda.nie.może.być.krótsza.niż..
8.tygodni ..W.tym.przypadku.również.części.urlopu.muszą.następować.ko-
lejno.po.sobie,.bez.żadnych.przerw .

Z.urlopu.rodzicielskiego.mogą.korzystać.osobno.Państwa.pracownica,.oj-
ciec.dziecka,.jak.również.jednocześnie.oboje.rodzice,.przy.czym.łączny.wy-
miar.ich.urlopów.nie.może.przekraczać.wspomnianych.wcześniej.26.tygodni .

Przykład

Z urlopu rodzicielskiego najpierw korzystała pracownica w wymiarze 8 tygodni, a na-
stępnie oboje rodzice w wymiarze po 9 tygodni każdy. Przy obliczaniu wymiaru urlopu 
rodzicielskiego okresy, w których oboje rodzice korzystają z urlopu w tym samym cza-
sie, należy sumować. Zatem wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego przez ro-
dziców wynosi maksymalnie 26 tygodni.

Urlop.rodzicielski.jest.udzielany.na.wniosek.pracownika ..Państwa.pracow-
nica.powinna.złożyć.wniosek.o.ten.urlop.nie.później.niż.w.terminie.14.dni.po.
porodzie.(wówczas.musi.złożyć.jednocześnie.wniosek.o.udzielenie.dodatko-
wego.urlopu.macierzyńskiego.w.pełnym.wymiarze).lub.w.terminie.nie.krót-
szym.niż.14.dni.przed.rozpoczęciem.urlopu.rodzicielskiego.(wówczas.wnios-.
kuje.o.rozpoczęcie.tego.urlopu.bezpośrednio.po.dodatkowym.urlopie.macie-
rzyńskim) ..Pracodawca.jest.zobowiązany.uwzględnić.te.wnioski .

Pracownica,.która. złoży.wniosek.o.udzielenie.dodatkowego.urlopu.ma-
cierzyńskiego.i.urlopu.rodzicielskiego.w.terminie.nie.późniejszym.niż.14.dni.
po.porodzie,.może.zrezygnować.z.korzystania.z.urlopu.rodzicielskiego.w.ca-
łości. lub.w.części. i.powrócić.do.pracy ..Przepisy.nie.przewidują.natomiast.
rezygnacji. z. urlopu. rodzicielskiego. w. przypadku. złożenia. oddzielnego.
wniosku.tylko.o.urlop.rodzicielski.najpóźniej.na.14.dni.przed.jego.rozpoczę-
ciem .
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W. trakcie. urlopu. rodzicielskiego. pracownica. może. wykonywać. pracę.
w.zmniejszonym.wymiarze.na.tych.samych.warunkach,.co.podczas.dodat-
kowego.urlopu.macierzyńskiego ..Oznacza. to,. że.pracownica.może. łączyć.
urlop.rodzicielski.z.pracą.w.wymiarze.nieprzekraczającym.połowy.wymia-
ru.czasu.pracy ..Pracownica.może.także.bez.żadnych.ograniczeń.podjąć.pra-
cę.w.czasie.urlopu. rodzicielskiego.na.podstawie.umowy.cywilnoprawnej,.
np .. umowy. zlecenia. czy. umowy. o. dzieło .. Ma. to. zastosowanie. zarówno.
w.stosunku.do.jej.pracodawcy,.jak.i.do.innego.podmiotu .

Po. zakończeniu.urlopu. rodzicielskiego.mają.Państwo.obowiązek.dopu-
ścić.pracownicę.do.pracy.na.dotychczas.zajmowanym.stanowisku.z.wyna-
grodzeniem.za.pracę,.jakie.otrzymywałaby,.gdyby.nie.korzystała.z.urlopu .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 177, art. 179

1
, art. 179

3
, art. 179

5
, art. 182

1a
, art. 183

1
 § 2, art. 183

2
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

IZABELA BAGIŃSKA
radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy

Czy w przypadku podjęcia pracy na urlopie rodzicielskim można 
zrezygnować z pracy i powrócić na urlop rodzicielski w pełnym wymiarze

PROBLEM
Pracownica zatrudniona na pełny etat złożyła w terminie wniosek o wykonywanie 
pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia w okresie 26-tygodniowego urlopu rodzi-
cielskiego. Czy pracownica będzie miała możliwość złożenia wniosku o rezygnację 
z obniżonego wymiaru etatu i powrót wyłącznie na urlop rodzicielski?

RADA
Tak. Pracownica będzie mogła wrócić do swojego podstawowego wymiaru etatu przed 
zakończeniem urlopu rodzicielskiego, ale jedynie za zgodą pracodawcy. Przepisy nie 
przewidują innego sposobu rezygnacji z pracy podjętej w czasie urlopu rodzicielskiego.

UZASADNIENIE
Pracownik.może.łączyć.korzystanie.z.urlopu.rodzicielskiego.z.wykony-

waniem. pracy. u. pracodawcy. udzielającego. tego. urlopu. w. wymiarze. nie.
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wyższym. niż. połowa. pełnego. wymiaru. czasu. pracy .. W. takim. przypadku.
urlopu.rodzicielskiego.udziela.się.na.pozostałą.część.wymiaru.czasu.pracy .

Pracownik.wykonujący.pracę.w.czasie.urlopu.rodzicielskiego.po.upływie.
okresu,.w.jakim.chciał.wykonywać.pracę,.wraca.do.pełnego.wymiaru.urlo-
pu. rodzicielskiego ..Przed.upływem.okresu.wskazanego.we.wniosku. rezy-
gnacja.z.pracy.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy.oraz.powrót.do.pełnego.
urlopu.rodzicielskiego.są.możliwe.wyłącznie.za.zgodą.pracodawcy .

Ponieważ. przepisy. nie. regulują. wprost. omawianej. kwestii,. w. praktyce.
można.się.spotkać.także.z.innym.stanowiskiem ..Zgodnie.z.nim.celem.nad-
rzędnym.urlopu.rodzicielskiego.jest.opieka.nad.dzieckiem ..Przy.takim.zało-
żeniu. i.w.przypadku. istotnej. zmiany. sytuacji. rodzica.dziecka,. uniemożli-
wiającej. jednoczesną. pracę. w. niepełnym. wymiarze. w. trakcie. urlopu.
rodzicielskiego,.pracodawca.nie.może.odmówić.zgody.na.powrót.do.pełne-
go.wymiaru.urlopu.rodzicielskiego.(art ..8.k .p .) ..Wówczas.na.zasadzie.ana-
logii.z.art ..1821.§.6.k .p ..(przepis.ten.określa,.że.pracownik.może.wystąpić.
o.podjęcie.pracy.na.dodatkowym.urlopie.macierzyńskim.lub.rodzicielskim,.
składając.wniosek.na.14.dni.przed.rozpoczęciem.tej.pracy).należałoby.przy-
jąć,.że.powrót.do.korzystania.z.pełnego.urlopu.rodzicielskiego.powinien.się.
odbyć. za. 14-dniowym. uprzedzeniem. pracodawcy .. Jednak. ze. względu. na.
brak.przepisów.w.tym.zakresie.należy.uznać,.że.wcześniejsze.zakończenie.
pracy.na.urlopie.rodzicielskim.powinno.nastąpić.za.zgodą.pracodawcy .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 8, art. 182

1a
, art. 182

1
 § 5, 6 i  8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,  

poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

MAŁGORZATA MĘDRALA
radca prawny, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy

5. uRloP oJCowSkI
 
Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia 
się dziecka

PROBLEM
Pracownik chce rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się 
dziecka. Czy możemy mu udzielić tego urlopu, jeśli złoży wniosek o ten urlop 7 dni 
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przed planowanym terminem porodu? Jeśli tak, to jakie dokumenty musi złożyć pra-
cownik? Czy wystarczy zaświadczenie od lekarza o planowanym terminie porodu?

RADA
Nie mogą Państwo udzielić pracownikowi urlopu ojcowskiego przed urodzeniem się 
dziecka. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na skrócenie 7-dniowego terminu złożenia 
wniosku przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego, to pracownik może 
złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w dniu porodu i rozpocząć go od 
dnia następnego bądź od dnia otrzymania aktu urodzenia dziecka. Na dzień porodu 
pracownik może wziąć urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka.

UZASADNIENIE
Pracownik.–.ojciec.wychowujący.dziecko.ma.prawo.do.urlopu.ojcowskie-

go.w.wymiarze.2.tygodni,.nie.dłużej.jednak.niż.do.ukończenia.przez.dziec-
ko.12 ..miesiąca.życia.(art ..1823.§.2.k .p .) ..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 .

W.regulacji.dotyczącej.udzielania.urlopu.ojcowskiego.zostało.użyte.sfor-
mułowanie. „pracownik. –. ojciec. wychowujący. dziecko” .. Prowadzi. to. do.
wniosku,. że. ustawodawca. nie. przewidział. możliwości. złożenia. wniosku.
o. urlop. ojcowski. przed. przewidywaną. datą. urodzenia. się. dziecka,. gdyż.
w.tym.czasie.pracownik.nie.ma.jeszcze.statusu.pracownika.–.ojca.wycho-
wującego.dziecko .

Pracownik nie może złożyć wniosku o urlop ojcowski przed 
urodzeniem się dziecka, ponieważ nie ma jeszcze prawa 
do tego urlopu.

Złożenie.wniosku.z.krótszym.niż.7.dni.wyprzedzeniem.nie.wiąże.praco-
dawcy ..Pracownik.może.wówczas.skorzystać.z.urlopu.ojcowskiego.w.innym.
terminie,.do.chwili.ukończenia.przez.dziecko.12.miesięcy.życia ..Jeżeli.jed-
nak. pracodawca. zgodziłby. się. na. skrócenie. 7-dniowego. terminu,. należy.
przyjąć,. że. pracownik. mógłby. wystąpić. z. wnioskiem. o. udzielenie. urlopu.
ojcowskiego.w.dniu.porodu.lub.w.dniu,.w.którym.otrzymałby.akt.urodzenia.
dziecka ..Pracodawca.może.w.takim.przypadku.udzielić.urlopu.ojcowskiego.
dobrowolnie,.nie.ma.jednak.takiego.obowiązku ..Termin.7.dni.został.wpro-
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wadzony. dla. wygody. pracodawcy,. aby. mógł. zorganizować. pracę. na. czas.
nieobecności.pracownika .

Dowodami.stanowiącymi.podstawę.przyznania.i.wypłaty.zasiłku.macie-
rzyńskiego. przysługującego. pracownikowi. za. okres. ustalony. przepisami.
Kodeksu.pracy.jako.okres.urlopu.ojcowskiego.są:
n. .skrócony.odpis.aktu.urodzenia.dziecka.lub.odpowiednio.prawomocne.po-

stanowienie.sądu.o.przysposobieniu.dziecka.lub.ich.kopia.potwierdzona.
przez.płatnika.zasiłku.za.zgodność.z.oryginałem,

n. .oświadczenie.ubezpieczonego,.że.zasiłek.macierzyński.za.okres.urlopu.oj-
cowskiego.nie.został.pobrany.z.innego.tytułu.(§.20.rozporządzenia.w.spra-
wie.określenia.dowodów.stanowiących.podstawę.przyznania.i.wypłaty.za-
siłków.z.ubezpieczenia.społecznego.w.razie.choroby.i.macierzyństwa) .
Jeżeli.więc.pracownik.zamierzałby.skorzystać.z.uprawnienia.do.urlopu.

ojcowskiego.przed.urodzeniem.się.dziecka,.nie.mógłby.dopełnić.obowiązku.
złożenia.tych.dokumentów ..Zaświadczenie.o.planowym.porodzie.nie.może.
być.zatem.dokumentem.upoważniającym.do.urlopu.ojcowskiego ..Jest.nim.
tylko.i.wyłącznie.akt.urodzenia.dziecka .

Przykład

Żona pracownika miała przewidywany termin porodu na 3 września 2014 r. Pracownik 
27 sierpnia 2014 r. złożył pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego od  
3 września 2014 r. i dołączył zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu. Praco-
dawca odmówił udzielenia tego urlopu, gdyż pracownik nie był w stanie dołączyć aktu 
urodzenia. Pouczył pracownika o możliwości skorzystania z tego uprawnienia w mo-
mencie uzyskania aktu urodzenia i obiecał mu przyznanie prawa do urlopu ojcow-
skiego w terminie krótszym niż 7 dni. Takie zachowanie pracodawcy było prawidłowe, 
gdyż w momencie składania wniosku pracownik nie był jeszcze ojcem wychowującym 
dziecko oraz nie posiadał aktu urodzenia dziecka. Jednocześnie pracodawca poradził 
pracownikowi, aby w dniu porodu skorzystał z prawa do urlopu okolicznościowego.

Państwa.pracownik.może.skorzystać.w.dniu.urodzenia.się.dziecka.oraz.
w.kolejnym.dniu.po.jego.urodzeniu.z.urlopu.okolicznościowego ..Pracowni-
kowi,.któremu.urodziło.się.dziecko,.przysługują.bowiem.2.dni.urlopu.oko-
licznościowego ..Pracodawca.nie.ma.prawa.odmówić.pracownikowi.udziele-
nia. urlopu. okolicznościowego. w. terminie,. w. którym. pracownik. chce. ten.
urlop.wykorzystać,.a.za.czas.przebywania.na.urlopie.pracownikowi.przysłu-
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guje.pełne.wynagrodzenie ..Wybór.terminu.wykorzystania.urlopu.nie.jest.do.
końca.dowolny ..Pracownik.powinien.móc.udowodnić.zależność.między.zda-
rzeniem.(urodzeniem.się.dziecka).a.terminem.urlopu .

Należy. przypomnieć,. że. urlopu. ojcowskiego. nie. można. podzielić,. ale.
trzeba. go. wykorzystać. jednorazowo. w. wymiarze. 2. tygodni .. Na. wymiar.
urlopu.ojcowskiego.nie.wpływa.liczba.dzieci.urodzonych.przy.jednym.poro-
dzie ..Niezależnie.od.tego,.czy.pracownikowi.urodzą.się.bliźnięta.czy.więcej.
dzieci,.ma.prawo. jedynie.do.2. tygodni.urlopu.ojcowskiego ..W.przypadku.
urlopu.ojcowskiego.tydzień.urlopu.odpowiada.7.dniom.kalendarzowym .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 177, art. 182

3
, art. 183

1
 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 

ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
ff § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów 
stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380),

ff § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedli-
wiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281; ost. zm. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1359).

KAROLINA KRÓL-KOMARNICKA
specjalista w zakresie prawa pracy

W jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski pracownikowi, któremu 
urodziły się bliźnięta

PROBLEM
Naszemu pracownikowi 7 grudnia 2013 r. urodziły się bliźnięta. Obecnie pracownik 
chce skorzystać z urlopu ojcowskiego. Czy urlop ten przysługuje mu w wymiarze  
2 tygodni czy większym, skoro jest ojcem bliźniąt?

RADA
Pracownikowi przysługuje urlop ojcowski w wymiarze tylko 2 tygodni, mimo że uro-
dziły mu się bliźnięta.

UZASADNIENIE
Pracownicy.mogą.korzystać.z.urlopu.ojcowskiego.(art ..1823.k .p .) ..Urlop.

ten.przysługuje.pracownikowi.–.ojcu.wychowującemu.dziecko ..Z.urlopu.oj-
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cowskiego.pracownik.może. skorzystać.w.dowolnym.czasie.do.dnia.ukoń-
czenia.przez.dziecko.12.miesięcy.życia ..Urlop.ten.przysługuje.w.wymiarze.
maksymalnie.2.tygodni,.bez.względu.na.liczbę.dzieci.urodzonych.przy.jed-
nym.porodzie ..

Przepisy. Kodeksu. pracy. nie. wprowadziły. bowiem,. tak. jak. w. przypadku.
urlopu.macierzyńskiego.(podstawowego. i.dodatkowego).oraz.urlopu.na.wa-
runkach.urlopu.macierzyńskiego.(podstawowego. i.dodatkowego),.wyższych.
wymiarów.urlopu.ojcowskiego.w. razie.urodzenia. się.przy. jednym.porodzie.
większej.liczby.dzieci ..Nie.można.zatem.przyjąć,.jak.to.interpretowała.część.
specjalistów.z.zakresu.prawa.pracy,.że.pracownikowi.przysługuje.wyższy.wy-
miar.urlopu.ojcowskiego,.jeżeli.doszło.do.porodu.mnogiego ..Wobec.tego.Pań-
stwa.pracownik,.mimo.że.urodziły.mu.się.bliźnięta,.będzie.miał.prawo.jedynie.
do.2.tygodni.urlopu.ojcowskiego ..Takie.samo.stanowisko.w.tej.sprawie.pre-
zentuje.Departament.Prawa.Pracy.Ministerstwa.Pracy.i.Polityki.Społecznej .

na wymiar urlopu ojcowskiego nie wpływa liczba dzieci 
urodzonych podczas jednego porodu.

Pracownik.może. skorzystać.z.urlopu.ojcowskiego.do.czasu.ukończenia.
przez.dziecko.12.miesięcy,.czyli.w.przypadku.Państwa.pracownika.ma.on.
na.to.czas.do.6.grudnia.2014.r .

Urlopu. ojcowskiego. należy. udzielać. na. dni. kalendarzowe .. Zatem. 1. ty-
dzień.urlopu.ojcowskiego.odpowiada.7.dniom.kalendarzowym.(art ..1831.§.1.
k .p .) .

Przykład

Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w terminie od 25 sierpnia 
do 7 września 2014 r. na dziecko, które ukończy 12 miesięcy życia 27 września br. 
Takie określenie przez pracownika terminu, w jakim ma być udzielony urlop ojcowski, 
jest prawidłowe.

Wniosek.o.udzielenie.urlopu.ojcowskiego.pracownik.powinien.złożyć.na.
7.dni.przed.rozpoczęciem.tego.urlopu.(art ..1823.§.2.k .p .) ..Pracodawca.nie.
może.odmówić.udzielenia.urlopu.ojcowskiego .

We.wniosku.o.urlop.ojcowski.należy.określić. termin.udzielenia.urlopu.
ojcowskiego.oraz.wiek.dziecka,.na.które.pracownik.występuje.o.ten.urlop ..
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Oprócz.wniosku.o.urlop.ojcowski.pracodawca.może.zażądać.od.pracownika.
kopii. odpisu. skróconego. aktu. urodzenia. dziecka. (jeżeli. tego. dokumentu.
wcześniej.nie.otrzymał.od.pracownika).oraz.złożenia.oświadczenia,.że.pra-
cownik.jeszcze.nie.korzystał.z.urlopu.ojcowskiego.na.dane.dziecko.(w.przy-
padku.gdy.pracownik.miał.możliwość.wykorzystania.tego.urlopu.już.wcze-
śniej.przed.podjęciem.pracy.u.danego.pracodawcy) .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 180, 182

3
, 183

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 208).

MAREK SKAŁKOWSKI
specjalista w zakresie prawa pracy

6. uRloP wyChowawCzy

Czy ojciec może wziąć urlop wychowawczy w czasie urlopu 
macierzyńskiego matki dziecka

PROBLEM
Pracownikowi urodziło się drugie dziecko i w związku z tym jego żona przebywa na 
urlopie macierzyńskim. Na pierwsze dziecko, które ma już 4 lata, pracownik chce 
wziąć urlop wychowawczy. Wcześniej zarówno on, jak i jego żona nie korzystali 
z urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko. Czy powinniśmy mu udzielić tego 
urlopu?

RADA
Powinni Państwo udzielić pracownikowi urlopu wychowawczego na pierwsze dziec-
ko. Pracownik może wziąć urlop wychowawczy w celu sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem w czasie urlopu macierzyńskiego matki.

UZASADNIENIE
Urlop. macierzyński. żony. pracownika. nie. wyklucza. sprawowania. osobistej.

opieki. przez. ojca. nad. starszym. dzieckiem .. Osobiste. sprawowanie. opieki. nad.
dzieckiem. jest. podstawowym. warunkiem. udzielenia. urlopu. wychowawczego..
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(art ..186.§.1.k .p .) ..Państwa.pracownik.może.więc.skorzystać.z.urlopu.wychowawcze-
go.na.pierwsze.dziecko,.nie.dłużej.jednak.niż.do.ukończenia.przez.nie.5 ..roku.życia .

Prawo. do. urlopu. wychowawczego. jest. uprawnieniem. pracowniczym.
i.przysługuje.osobom.zatrudnionym.na.podstawie.stosunku.pracy.(art ..186..
§.1.k .p .) ..Nie.ma.w.tym.przypadku.znaczenia,.że.dzieckiem.może.opieko-
wać.się.drugi.rodzic.lub.inny.członek.rodziny ..Pracownik.może.więc.wyko-
rzystać.urlop.wychowawczy.także.wówczas,.gdy.drugi.z.rodziców.nie.pra-
cuje,.przebywa.na.urlopie.bezpłatnym,.wypoczynkowym.lub.macierzyńskim .

Pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego także 
wówczas, gdy dzieckiem może opiekować się drugi z ro-
dziców lub inna osoba.

Urlop. wychowawczy. przysługuje,. jeżeli. pracownik. jest. zatrudniony. co.
najmniej.6.miesięcy ..Do.tego.okresu.zalicza.się.wszystkie.okresy.świadcze-
nia.pracy.w.ramach.stosunku.pracy.u.wszystkich.pracodawców,.bez.wzglę-
du. na. długość. przerw. między. zatrudnieniem. w. poszczególnych. firmach ..
Bez.znaczenia.jest.w.tej.sytuacji.wymiar.czasu.pracy.oraz.tryb.rozwiązania.
stosunku. pracy .. Do. okresu. zatrudnienia. wliczają. się. także. m .in .. okresy.
urlopu.macierzyńskiego,.nieświadczenia.pracy.w.trakcie.trwania.stosunku.
pracy.z.powodu.choroby,.udokumentowane.okresy.zatrudnienia.za.granicą .

Przykład

Pracownica wychowująca 2,5-letnie dziecko po 1-miesięcznym okresie próbnym zo-
stała zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dziecko zapi-
sała do przedszkola, jednak – ze względu na powtarzające się choroby dziecka –  po 
2 miesiącach pracy (łącznie z okresem próbnym) złożyła wniosek o udzielenie jej 
urlopu wychowawczego w wymiarze 1 roku. W jej aktach osobowych były złożone 
dokumenty potwierdzające pracę w innym zakładzie na czas określony – 3 miesiące 
oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 1 miesiąc i 14 dni. Do stażu pracy 
uprawniającego do udzielenia urlopu wychowawczego pracodawca zaliczył pra-
cownicy: 2 miesiące pracy w obecnym zakładzie, 3 miesiące pracy u poprzedniego 
pracodawcy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czyli 1 miesiąc i 14 dni. W tej 
sytuacji spełniony został warunek zatrudnienia w wymiarze co najmniej 6 miesięcy. 
Pracodawca udzielił więc pracownicy urlopu wychowawczego.
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Rodzice.lub.opiekunowie.dziecka.mogą.korzystać.jednocześnie.z.urlopu.
wychowawczego.przez.maksymalnie.4.miesiące.(art ..186.§.3.k .p .) .

W.przypadku.spełnienia.przez.pracownika.wymagań.określonych.w.pra-
wie.pracy,.udzielenie.urlopu.wychowawczego.jest.obowiązkiem.pracodaw-
cy .. Nieudzielenie. urlopu. wychowawczego. uprawnionemu. pracownikowi.
jest. wykroczeniem. przeciwko. prawom. pracownika,. które. jest. zagrożone.
karą.grzywny.od.1.tys ..zł.do.30.tys ..zł.(art ..281.pkt.5.k .p .) .

Urlopu. wychowawczego. udziela. się. na. pisemny. wniosek. pracownika ..
Wniosek.powinien.wpłynąć.do.pracodawcy.na.2. tygodnie.przed. rozpoczę-
ciem.planowanego.terminu.urlopu.wychowawczego ..Jeżeli.wniosek.zostanie.
złożony.po.upływie.wymaganego.terminu,.pracodawca.ma.obowiązek.udzie-
lić.urlopu.wychowawczego.nie.później.niż.z.dniem.upływu.2.tygodni.od.dnia.
złożenia.przez.pracownika.wniosku.o.udzielenie.tego.urlopu.(§.1.rozporzą-
dzenia.w. sprawie. szczegółowych.warunków.udzielania. urlopu.wychowaw-
czego) .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. 
z 2014 r. poz. 208),

ff art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

ff § 1–4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139).

JADWIGA KRUKOWSKA
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy urlop wychowawczy udzielony przed zmianą przepisów w wymiarze  
3 lat trzeba skrócić o 1 miesiąc

PROBLEM
Udzieliliśmy pracownicy urlopu wychowawczego na okres 3 lat, zgodnie z jej 
wnioskiem. Urlop kończy się 31 stycznia 2015 r. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 1 miesiąc urlopu wychowawczego może wykorzystać tylko jed-
no z rodziców dziecka. Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 paździer-
nika br. powinniśmy skrócić pracownicy ten urlop o 1 miesiąc, do 31 grudnia 
2014 r.?
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RADA
Nie. Jeżeli urlop wychowawczy w wymiarze 3 lat został udzielony przed 1 paździer-
nika 2013 r., to pracownica ma prawo wykorzystać go w takim wymiarze. Nie ma 
żadnych podstaw do skrócenia jej urlopu wychowawczego o 1 miesiąc. Miesięczna 
nieprzenoszalna część urlopu wychowawczego obowiązuje tylko wtedy, gdy urlop 
wychowawczy albo jego część jest udzielana, począwszy od 1 października 2013 r.

UZASADNIENIE
Od.1.października.2013.r .,.w.wyniku.zmiany.przepisów,.każdemu.z.ro-

dziców.lub.opiekunów.dziecka.przysługuje.wyłączne.prawo.do.1.miesiąca.
urlopu.wychowawczego.z.wymiaru.36.miesięcy. (art ..186.§.4.k .p .) .. Jeżeli.
rodzic.lub.opiekun.dziecka.nie.wykorzysta.tego.miesiąca.urlopu,.przepada.
on,.ponieważ.prawa.do.niego.nie.można.przenieść.na.drugiego.rodzica.lub.
opiekuna ..Oznacza.to,.że.obecnie.–.w.typowych.przypadkach.–.jeden.rodzic.
lub. opiekun. dziecka. może. wykorzystać. maksymalnie. 35. miesięcy. urlopu.
wychowawczego .

od 1 października 2013 r. każdemu z rodziców dziecka 
przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wycho-
wawczego.

Nowe. zasady. udzielania. urlopu. wychowawczego. nie. dotyczą. urlopów.
udzielonych.przed.1.października.2013.r ..A.zatem,.w.związku.z.wprowa-
dzeniem.nieprzenoszalnej.części.urlopu.wychowawczego,.nie.ma.podstaw.
prawnych.do.odebrania.Państwa.pracownicy.(pracownikowi).części.udzie-
lonego.wcześniej.urlopu.wychowawczego.i.wezwania.do.powrotu.do.pracy .

Wcześniejsze. zakończenie. urlopu. wychowawczego. może. mieć. miejsce.
tylko.w.razie:
n. .rezygnacji.pracownika.z.części.tego.urlopu,
n. .wezwania.pracodawcy.do.powrotu.pracownika.do.pracy,.gdy.pracownik.

trwale.zaprzestał.sprawowania.osobistej.opieki.nad.dzieckiem.albo.gdy.
oboje. rodzice. lub. opiekunowie. korzystają. z. tego. urlopu. jednocześnie.
dłużej.niż.dopuszczalny.okres.4.miesięcy .
Także. przepisy. ustawy,. która. znowelizowała. Kodeks. pracy. w. zakresie.

urlopów. wychowawczych,. nie. zawierają. regulacji,. która. umożliwiałaby.
skrócenie.pracownicy.(pracownikowi).urlopu.wychowawczego.o.1.miesiąc.
–.w.związku.z.wprowadzeniem.nieprzenoszalnej.części.urlopu .
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Przykład

Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 3 lat, od 1 lutego 
2012 r. do 31 stycznia 2015 r. Pracownica ma prawo do korzystania z tego urlopu 
do końca stycznia 2015 r. Pracodawca nie może jej odwołać z tego urlopu miesiąc 
wcześniej w związku z wprowadzeniem nieprzenoszalnej (miesięcznej) części urlo-
pu wychowawczego, bo nie przewidują tego przepisy.

Jeżeli.urlop.wychowawczy.jest.wykorzystywany.w.częściach,.nowe.prze-
pisy.dotyczące.nieprzenoszalnej.części.urlopu.są.stosowane.do.tych.części.
urlopu,.które.są.udzielane,.począwszy.od.1.października.2013.r .

Przykład

Pracownica do końca sierpnia 2013 r. wykorzystała 2,5 roku urlopu wychowawcze-
go. We wrześniu 2014 r. złożyła  wniosek o pozostałe 6 miesięcy urlopu wychowaw-
czego (dziecko nie ukończyło 5 lat). Pracodawca nie może jednak udzielić jej pełnych 
6 miesięcy urlopu. Do tej części urlopu mają już zastosowanie nowe przepisy, obo-
wiązujące od 1 października 2013 r., gwarantujące prawo do miesięcznej części tego 
urlopu drugiemu rodzicowi lub opiekunowi dziecka. Wobec tego pracodawca może 
udzielić pracownicy tylko 5 miesięcy tego urlopu.

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186 § 4 i 5, art. 186

2
 § 2 i 3, art. 186

3
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
ff art. 1 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1028).

BOŻENA LENART
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licznych publikacji z tej 
tematyki

Czy można przerwać urlop wychowawczy pracownicy, która wyjechała  
za granicę

PROBLEM
 Zatrudniona w firmie pracownica od roku przebywa na urlopie wychowawczym, który 
uzasadniała koniecznością opieki nad 2-letnim dzieckiem. Od innych pracowników 
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dowiedzieliśmy się, że wyjechała z dzieckiem na kilka miesięcy za granicę. Czy mamy 
prawo odwołać taką pracownicę z urlopu wychowawczego?

RADA
Wyjazd pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym razem z dzieckiem za 
granicę nie jest powodem do przerwania tego urlopu. Jeżeli jednak w czasie tego 
wyjazdu pracownica zaprzestanie w sposób trwały sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem (np. z powodu pracy na pełny etat), pracodawca może ją wezwać 
do pracy.

UZASADNIENIE
Urlop.wychowawczy.przysługuje.pracownikowi.w.celu.sprawowania.oso-

bistej.opieki.nad.dzieckiem ..Pracodawca.może.przerwać.wykorzystywanie.
urlopu. wychowawczego,. jeżeli. stwierdzi,. że. pracownik. trwale. zaprzestał.
sprawowania.opieki.nad.dzieckiem.(art ..1862.§.2.k .p .) .

Pracodawca.w.każdym.konkretnym.przypadku.musi.ocenić,.czy.zacho-
wanie. pracownika. można. zakwalifikować. jako. zaprzestanie. sprawowania.
trwałej. osobistej. opieki. nad. dzieckiem .. Jednak. można. wskazać. typowe.
przykłady,. które. uzasadniają. odwołanie. pracownika. z. urlopu. wychowaw-
czego ..W.pierwszej.kolejności.będzie.to.podjęcie.zatrudnienia.na.pełny.etat ..
Z. reguły. również. nauka. w. systemie. dziennym,. wymagająca. codziennej.
obecności.na.zajęciach,.może.świadczyć.o.braku.możliwości.trwałego.spra-
wowania.opieki.nad.dzieckiem ..Z.kolei.odbywanie.krótkotrwałych.szkoleń.
czy.studia.w.systemie.wieczorowym.lub.zaocznym.najczęściej.nie.dają.pod-
staw.do.stwierdzenia.zaprzestania.sprawowania.opieki.na.dzieckiem.przez.
pracownika .

Przykład

Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego i opiekująca się 3-letnim dziec-
kiem podjęła pracę chałupniczą w domu. Dziecko nie zostało jednak oddane w tym 
czasie pod opiekę innej osoby. Wykonywanie pracy chałupniczej w taki sposób nie 
świadczy o niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Aby.wezwać.pracownika.z.urlopu.wychowawczego.do.pracy.nie.jest.jed-
nak.konieczne,.aby.pracownik.podjął.zatrudnienie,.naukę.czy.inną.działal-
ność .. Celem. urlopu. wychowawczego. jest. sprawowanie. osobistej. opieki.
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przez.rodzica.–.pracownika ..Dlatego.zaprzestaniem.sprawowania.osobistej.
opieki. nad. dzieckiem. jest. również. oddanie. go. do. żłobka. lub. przedszkola.
czy.tym.bardziej.placówki.zapewniającej.całodobową.opiekę ..Także.odda-
nie.dziecka.pod.opiekę.członka.rodziny.lub.opiekunki.i.zajęcie.się.w.tym.
czasie.czymś.innym.niż.opieka.nad.nim.wyklucza.możliwość.sprawowania.
osobistej.opieki.nad.dzieckiem .

W.ostatnim.czasie.najbardziej.typowym.przykładem.dającym.pracodawcy.
prawo.wezwania.pracownika.do.stawienia.się.do.pracy.wskutek.zaprzestania.
sprawowania.osobistej.opieki.nad.dzieckiem.jest.wyjazd.za.granicę.w.celu.
wykonywania. lub. poszukiwania. pracy,. z. jednoczesnym. pozostawieniem.
dziecka.pod.opieką.innej.osoby.w.kraju ..Bez.znaczenia.pozostaje.w.takich.
przypadkach.okoliczność,.że.opiekę.nad.dzieckiem.sprawuje.inny.najbliższy.
członek.rodziny,.np ..babka.czy.ojciec ..Jeżeli.jednak.pracownica.wyjechała.za.
granicę,.zabierając.ze.sobą.dziecko,.nad.którym.dalej.sprawuje.trwałą.opiekę.
(tak.jak.ma.to.miejsce.w.przedstawionej.sytuacji),.nie.będzie.to.uprawniało.
pracodawcy.do.wezwania.jej.do.pracy ..Istotne.znaczenie.ma.faktyczne.spra-
wowanie.opieki,.a.nie.miejsce,.w.którym.pracownik.tę.opiekę.sprawuje .

Pracodawca nie ma prawa odwołać z urlopu wycho-
wawczego pracownika, który tymczasowo (a nie trwale) 
zaprzestał sprawowania opieki nad dzieckiem, np. na 
krótki okres wyjechał bez dziecka do innej miejscowości 
czy nawet innego kraju.

Inaczej.będzie,.jeżeli.otrzymają.Państwo.informację,.że.pracownica.wyko-
nuje.za.granicą.pracę,.która.wyklucza.osobiste.sprawowanie.opieki.nad.dziec-
kiem ..W.takim.przypadku.będą.Państwo.mogli.ją.wezwać.do.pracy ..W.tym.
celu.pracodawca.musi.wezwać.pracownika.do.pracy.w.terminie.przez.siebie.
wskazanym ..Termin.ten.musi.być.wyznaczony.nie.później.niż.w.ciągu.30.dni.
od.dnia.powzięcia.wiadomości.o.zaprzestaniu.sprawowania.opieki,.jednak.nie.
wcześniej.niż.po.upływie.3.dni.od.dnia.wezwania.(art ..1862.§.2.k .p .) ..Wezwa-
nie.to.może.nastąpić.w.dowolnej.formie,.np ..telefonicznie,.listownie,.e-ma-
ilem ..W.praktyce.jednak.stwierdzenie,.że.pracownica.wykonuje.pracę.za.gra-
nicą.w.ten.sposób,.że.zaprzestała.opieki.nad.dzieckiem,.będzie.trudne .

Samo.podjęcie.przez.pracownicę.pracy.w.trakcie.urlopu.wychowawczego.
nie.upoważnia.pracodawcy.do.przerwania.tego.urlopu ..Przepisy.prawa.pracy.
pozwalają. na. podejmowanie. w. czasie. urlopu. wychowawczego. dodatkowej.
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pracy.zarobkowej.lub.podjęcie.nauki.(art ..1862.§.1.k .p .) ..Warunkiem.podjęcia.
pracy.na.urlopie.wychowawczym.jest.to,.aby.zatrudnienie.nie.godziło.w.podsta-
wowy.cel.urlopu.wychowawczego,. jakim.jest. trwałe.sprawowanie.opieki.nad.
dzieckiem ..Dlatego.w.czasie.urlopu.wychowawczego.pracownik.ma.prawo.pod-
jąć.pracę.zarobkową.zarówno.u.dotychczasowego,.jak.i.u.innego.pracodawcy,.
jeżeli.nie.wyłącza.to.możliwości.sprawowania.osobistej.opieki.nad.dzieckiem .

Przez.pracę.zarobkową.należy.w.tym.przypadku.rozumieć.również.pracę.
wykonywaną. na. podstawie. umów. cywilnoprawnych,. a. więc. zlecenia. czy.
świadczenia.usług ..Na.tych.samych.warunkach.dozwolone.jest.podjęcie.in-
nej. działalności,. np .. gospodarczej,. a. także. nauki. lub. szkoleń .. Pracownik 
nie ma obowiązku uzyskiwania zgody pracodawcy na podjęcie pracy, 
nauki czy szkolenia podczas urlopu wychowawczego..Nie.musi.również.
informować.pracodawcy.o.zamiarze.podjęcia.zatrudnienia.lub.innego.zaję-
cia.w.czasie.urlopu.wychowawczego .

Zakończenie. trwałego.sprawowania.opieki.nad.dzieckiem.może.nastąpić.
również.na.skutek.orzeczeń.sądowych ..Najczęściej.dotyczy.to.sytuacji,.gdy.
władza. rodzicielska. pracownika. zostaje. ograniczona. w. wyroku. rozwodo-
wym,.który.wyznacza.miejsce.pobytu.dziecka.u.drugiego.rodzica ..Inne.orze-
czenia.powodujące.taki.skutek.to.np ..pozbawienie.osoby.korzystającej.z.urlo-
pu. wychowawczego. władzy. rodzicielskiej. czy. orzeczenie. o. umieszczeniu.
dziecka.w.placówce.opiekuńczo-wychowawczej.lub.w.rodzinie.zastępczej .

Niestawienie.się.do.pracy.pracownika,.który.naruszył.zasady.korzystania.
z.urlopu.wychowawczego,.na.wezwanie.pracodawcy.można.uznać.za.cięż-
kie.naruszenie.obowiązków.pracowniczych.z.winy.pracownika,.co.uzasad-
nia.rozwiązanie.z.nim.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia.(art ..52.§.1.pkt.1.
k .p .) .. Przyczyny. odwołania. z. urlopu. wychowawczego. powinny. być. w. tej.
sytuacji.oczywiste,.ponieważ.w.ewentualnym.procesie.o.odszkodowanie.lub.
przywrócenie.do.pracy.pracownik.będzie.mógł.dowodzić. ich.nieistnienia ..
Gdyby.natomiast.pracownik,.który.stawił.się.do.pracy.na.wezwanie.praco-
dawcy,.kwestionował.jego.decyzję,.może.wytoczyć.mu.proces.o.ustalenie,.
że.przysługuje.mu.prawo.do.urlopu.wychowawczego .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 52 § 1 pkt 1, art. 186 § 1, art. 186

2
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,  

poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

RAFAŁ KRAWCZYK
sędzia Sądu okręgowego w Toruniu
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Czy pracownicy uprawnionej do urlopu wychowawczego, korzystającej 
z obniżonego etatu, można wręczyć wypowiedzenie zmieniające

PROBLEM
Pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego obniżyła wymiar czasu pracy 
do 7/8 etatu. Wcześniej już korzystała z takiego obniżenia etatu na to samo dziecko 
przez 5 miesięcy, a po tym okresie wróciła do pracy na pełny etat. Teraz ponownie 
poprosiła o obniżenie etatu na okres 7 miesięcy. Firma zatrudnia 34 pracowników 
i z powodów ekonomicznych chcemy wszystkim obniżyć wynagrodzenia. Czy jeżeli 
pracownica ponownie obniżyła wymiar etatu, to korzysta z ochrony przed zwolnie-
niem? Czy w tym okresie możemy wręczyć jej wypowiedzenie zmieniające?

RADA
Państwa pracownica korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Nie 
ma w tym przypadku znaczenia, że dwukrotnie występowała o obniżenie etatu, ponie-
waż ochrona przysługuje jej łącznie przez 12 miesięcy. Mogą jednak Państwo wręczyć 
pracownicy wypowiedzenie definitywne lub zmieniające z przyczyn ekonomicznych.

UZASADNIENIE
Pracodawca. nie. może. wypowiedzieć. ani. rozwiązać. umowy. o. pracę.

w.okresie.od.dnia.złożenia.przez.pracownika.uprawnionego.do.urlopu.wy-
chowawczego.wniosku.o.obniżenie.wymiaru.czasu.pracy.do.dnia.powrotu.
do.nieobniżonego.wymiaru.czasu.pracy.(art ..1868.§.1.k .p .) ..W.tym.przypad-
ku.prawo.do.ochrony.przed.zwolnieniem.z.pracy.nie.zostało.ograniczone.do.
jednego. (pierwszego). okresu. pracy. w. obniżonym. wymiarze. zatrudnienia ..
Jeżeli.więc.pracownik.kilkakrotnie.kieruje.do.pracodawcy.wniosek.o.obni-
żenie. wymiaru. zatrudnienia,. a. między. okresami. pracy. w. obniżonym. wy-
miarze.występują.okresy.pracy.na.pełny.etat,.to.należy.przyjąć,.że.pracow-
nik.jest.chroniony.w.każdym.z.okresów.pracy.w.obniżonym.wymiarze .

Przykład

Pracownica zatrudniona na cały etat, uprawniona do urlopu wychowawczego, wy-
stąpiła o obniżenie wymiaru zatrudnienia do 1/2 etatu w okresie od 1 stycznia do  
28 lutego 2014 r. (był to jej pierwszy wniosek). Kolejny wniosek skierowała na okres od 
1 czerwca do 30 września br. – tym razem o obniżenie wymiaru zatrudnienia do 3/4 etatu. 
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Ochrona pracownicy przed wypowiedzeniem obejmuje dwa okresy zatrudnienia,  
tj. od 1 stycznia do 28 lutego oraz od 1 czerwca do 30 września 2014 r.

W.omawianej.sytuacji.maksymalny.łączny.czas.ochrony.nie.może.prze-
kraczać. 12. miesięcy .. Użyte. w. art .. 1868. §. 1. k .p .. sformułowanie. „łączny”.
wskazuje.na.konieczność.zsumowania.wszystkich.odcinków.pracy.w.obni-
żonym. wymiarze. zatrudnienia. i. zagwarantowania. pracownikowi. ochrony.
do. momentu,. w. którym. upłynie. ostatni. dzień. z. 12-miesięcznego. okresu.
ochronnego ..Oznacza.to,.że.pracownica,.która.do.tej.pory.przez.5.miesięcy.
pracowała.w.obniżonym.wymiarze,.ponownie.będzie.korzystała.z.ochrony,.
jeśli.złoży.wniosek.o.obniżenie.wymiaru.zatrudnienia.na.kolejnych.7.mie-
sięcy .. Dodatkowym. warunkiem. ochrony. jest. w. tej. sytuacji. to,. aby. nadal.
trwał.okres,.w.którym.pracownica.jest.uprawniona.do.urlopu.wychowaw-
czego .

Natomiast.pracownik.nie.jest.objęty.ochroną.w.okresach.pracy.przypa-
dających. między. okresami. pracy. w. obniżonym. wymiarze .. Wynika. to.
z.tego,.że.ochrona.została.wyraźnie.ograniczona.do.okresów.od.dnia.złoże-
nia. przez. pracownika. uprawnionego. do. urlopu. wychowawczego. wniosku.
o.obniżenie.wymiaru.czasu.pracy.do.dnia.powrotu.do.nieobniżonego.wy-
miaru.czasu.pracy ..Ponadto.ochronie.nie.podlega.pracownik,.który.złoży.
wniosek.o.obniżenie.wymiaru.etatu.już.po.otrzymaniu.wypowiedzenia.od.
pracodawcy .

Przykład

Pracownica złożyła wniosek o obniżenie wymiaru etatu do 3/4 w okresie od 1 lutego 
do 30 kwietnia 2014 r. Pracodawca 6 czerwca br. rozwiązał z nią umowę o pracę 
za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Następnego dnia pracownica złożyła wniosek 
o obniżenie etatu na okres od 1 lipca do 31 stycznia 2015 r. Pracodawca nie musi jed-
nak zatrudniać pracownicy do 31 stycznia 2015 r. W momencie wręczania wypowie-
dzenia pracownica nie podlegała bowiem ochronie, a jej kolejny wniosek o obniżenie 
etatu został złożony po dokonaniu wypowiedzenia. Umowa pracownicy rozwiąże się 
30 września br. W okresie wypowiedzenia, tj. od 1 lipca do 30 września 2014 r., pra-
cownica może korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy.
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Jeśli.w.Państwa.zakładzie.pracy.dochodzi.do.wypowiedzenia.warunków.
pracy.lub.płacy.z.przyczyn.niedotyczących.pracowników.(dotyczy.to.zarów-
no. zwolnień. grupowych,. jak. i. indywidualnych),. to. osoby. korzystające.
z.możliwości.wykonywania.pracy.w.obniżonym.wymiarze.w.okresie,.w.któ-
rym.mogłyby.korzystać.z.urlopu.wychowawczego,.nie.podlegają.ochronie.
przed.wypowiedzeniem ..Do.pracodawców,.którzy.zatrudniają.co.najmniej.
20.pracowników,.tak.jak.Państwa.firma,.stosuje.się.przepisy.ustawy.o.szcze-
gólnych.zasadach.rozwiązywania.z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przy-
czyn. niedotyczących. pracowników. (dalej:. ustawa. o. zwolnieniach. grupo-
wych) .. Ta. ustawa. dopuszcza. co. do. zasady. wypowiedzenie. definitywne.
i.zmieniające.również.w.okresach.ochronnych.–.jednak.z.pewnymi.ograni-
czeniami ..Utrzymuje.ona.ochronę.np ..pracownic.w.okresie.urlopu.macie-
rzyńskiego. –. nie. gwarantując. jej. jednak. osobom. korzystającym. z. urlopu.
wychowawczego.lub.możliwości.obniżenia.wymiaru.etatu.(art ..5.ust ..5.usta-
wy.o.zwolnieniach.grupowych) .

obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracowników 
uprawnionych do urlopu wychowawczego nie chroni ich 
przed zwolnieniem z pracy z przyczyn ekonomicznych, 
jeżeli firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Takie. stanowisko. potwierdził. Sąd. Najwyższy. w. wyroku. z. 12. maja.
2011. r .. (II. PK. 6/11,. OSNP. 2012/13–14/165,. www .ekspert3 .inforlex .pl),.
w. którym. zajął. się. kwestią. zakresu. ochrony. stosunku. pracy. pracownika.
korzystającego.z.obniżonego.wymiaru.zatrudnienia.–.zamiast.korzystania.
z. urlopu. wychowawczego .. W. uzasadnieniu. tego. wyroku. sąd. uznał,. że.
ochrona.pracownika.korzystającego.z.obniżonego.etatu.nie.ma.charakteru.
bezwzględnego.i.nie.jest.ograniczona.do.sytuacji.wymienionych.w.art ..1868.

§. 1. Kodeksu. pracy. (tj .. nie. jest. ograniczona. do. upadłości. lub. likwidacji.
pracodawcy. oraz. przypadków. uzasadniających. rozwiązanie. umowy. bez.
wypowiedzenia) .

W.ocenie.Sądu.Najwyższego,.do.pracowników.korzystających.z.obniżo-
nego.etatu.mogą.mieć.również.zastosowanie.np ..przepisy.ustawy.o.zwolnie-
niach.grupowych .

Pracodawca. nie. może. natomiast. na. tej. podstawie. wypowiedzieć. ani.
zmienić.warunków.w.drodze.wypowiedzenia.zmieniającego.pracownikom.
korzystającym.z.obniżonego.etatu,.jeżeli.zatrudnia.mniej.niż.20.pracowni-
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ków ..W.ich.przypadku.nie.ma.bowiem.zastosowania.ustawa.o.zwolnieniach.
grupowych .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186

1
, 186

7
, 186

8
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
ff art. 1, 5, 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654).

JAKUB ZIARNO
prawnik, trener i autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa pracy, 
były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, obecnie prowadzi własną firmę 
doradczą

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe pracownicy przechodzącej 
na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca

PROBLEM
Pracownica rozpoczęła 5 września 2014 r. urlop wychowawczy. Do 4 września br. 
była na urlopie wypoczynkowym. Czy wynagrodzenie urlopowe za wrzesień powin-
niśmy wypłacić pracownicy po zakończeniu urlopu wypoczynkowego, skoro w tym 
miesiącu już nie będzie pracowała, czy możemy to zrobić na koniec miesiąca? W re-
gulaminie pracy mamy zapis, że pensje wypłacamy w ostatnim dniu miesiąca.

RADA
Nie mają Państwo obowiązku wypłacać pracownicy wynagrodzenia urlopowego za 
wrzesień od razu po zakończeniu urlopu wypoczynkowego. Powinni Państwo wypła-
cić to wynagrodzenie najpóźniej 30 września br.

UZASADNIENIE
Wynagrodzenie. jest. płatne. z. dołu,. za. wykonaną. już. pracę. (art .. 85. §. 2.

k .p .) ..Za.czas.urlopu.wypoczynkowego.pracownikowi.przysługuje.wynagro-
dzenie.urlopowe,.wypłacane.nie.później.niż.w.terminie.wypłaty.wynagro-
dzenia,.jaki.obowiązuje.u.danego.pracodawcy .

Wynagrodzenie.wypłaca.się.co.najmniej.raz.w.miesiącu,.w.stałym.i.usta-
lonym.z.góry.terminie ..Termin.wypłaty.wynagrodzenia.określa.pracodawca.
w.regulaminie.pracy.(art ..1041.§.1.pkt.5.k .p .) ..Jeżeli.w.zakładzie.nie.obo-
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wiązuje.regulamin.pracy,.to.termin.wypłaty.wynagrodzenia.pracodawca.po-
daje.pracownikom.w.informacji.o.warunkach.zatrudnienia.(art ..29.§.3.k .p .) .

W. Państwa. przypadku. jest. to. termin. ostatniego. dnia. danego. miesiąca ..
Jeżeli. ostatni. dzień. miesiąca. jest. w. Państwa. zakładzie. dniem. wolnym. od.
pracy,.wynagrodzenie.powinno.zostać.wypłacone.pracownikom.w.dniu.po-
przedzającym.ten.termin.(art ..85.§.3.k .p .) .

Pomimo.rozpoczęcia.przez.Państwa.pracownicę.urlopu.wychowawczego,.
jej.stosunek.pracy.trwa.nadal ..Nie.mają.więc.Państwo.obowiązku.wypłaty.
wynagrodzenia.urlopowego.po.zakończeniu.urlopu.wypoczynkowego,.jeże-
li.pracownica.rozpocznie.korzystanie.z.urlopu.wychowawczego.bezpośred-
nio.po.urlopie.wypoczynkowym ..

Chociaż.pracodawca.nie.ma.obowiązku.wypłaty.wynagrodzenia.urlopo-
wego.od.razu.po.zakończeniu.urlopu.wypoczynkowego,.może.to.jednak.zro-
bić.na.wniosek.pracownika ..Na.jego.wniosek.może.także.wypłacić.wyna-
grodzenie.urlopowe.przed.rozpoczęciem.urlopu.wypoczynkowego .

Pracodawca w czasie trwania stosunku pracy może, ale 
nie musi, wypłacić pracownikowi wynagrodzenie urlopowe 
bezpośrednio po zakończeniu urlopu wypoczynkowego.

Rozpoczęcie.korzystania.przez.Państwa.pracownicę.z.urlopu.wychowaw-
czego.od.5.września.br ..nie.przesądza,.że.pozostanie.ona.na.nim.do.końca.
miesiąca .. Może. się. zdarzyć,. że. urlop. wychowawczy. zostanie. przerwany.
i.pracownica.wróci.do.pracy.jeszcze.w.tym.samym.miesiącu,.w.którym.ten.
urlop.rozpoczęła ..W.takim.przypadku,.jeżeli.wypłacą.jej.Państwo.wynagro-
dzenie. za. urlop. bezpośrednio. po. zakończeniu. urlopu. wypoczynkowego,.
będą.Państwo.musieli.na.koniec.miesiąca.ponownie.wypłacić.pracownicy.
wynagrodzenie.za.pracę ..Gdyby.pracodawca.nie.wypłacił.wcześniej.wyna-
grodzenia.za.urlop,.to.w.razie.powrotu.pracownicy.do.pracy.wypłaciłby.jej.
wynagrodzenie.urlopowe.i.za.pracę.łącznie.na.koniec.miesiąca .

Przykład

Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 4 sierpnia do 4 września 
2014 r. Od 5 września rozpoczął urlop wychowawczy. Po zakończeniu urlopu wypo-
czynkowego pracownik poprosił pracodawcę o wypłatę wynagrodzenia za urlop. Pra-
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codawca wypłacił mu wynagrodzenie bezpośrednio po zakończeniu urlopu. Jednak 
pracodawca dowiedział się, że w czasie urlopu wychowawczego pracownik nie opie-
kuje się dzieckiem. Kilku pracowników firmy widziało go, jak codziennie po 8 godzin 
pracował jako sprzedawca w salonie meblowym. Z tego powodu pracodawca prze-
rwał pracownikowi urlop wychowawczy. Pracownik ma wrócić do pracy 25 września 
br. Pracodawca będzie musiał wypłacić mu na koniec miesiąca wynagrodzenie za  
4 dni, które pracownik przepracuje po powrocie z urlopu wychowawczego (za okres 
do 4 września pracownik otrzymał wynagrodzenie urlopowe, za okres od 5 do  
24 września wynagrodzenie pracownikowi nie przysługuje, ponieważ przebywał na 
urlopie wychowawczym, za okres od 25 do 30 września, tj. 4 dni robocze, pracownik 
otrzyma wynagrodzenie za pracę).

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 29 § 3, art. 80, art. 85, art. 104

1
 § 1 pkt 5, art. 186, art. 186

3
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

MAŁGORZATA MĘDRALA
radca prawny, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy

Czy nagroda jubileuszowa należy się przy rozwiązaniu umowy o pracę 
w trakcie urlopu wychowawczego

PROBLEM
W naszej spółce, zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania, wypłaca-
my nagrody jubileuszowe. Jedna z pracownic nabyła prawo do tego świadczenia 
w sierpniu 2014 r., w trakcie urlopu wychowawczego udzielonego do końca marca 
2015 r. Wkrótce zawarta z nią umowa o pracę, z powodu zmiany jej miejsca zamiesz-
kania, ulegnie rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. Czy w tej sytuacji należy 
wypłacać pracownicy nagrodę jubileuszową?

RADA
Tak. W opisanym przypadku wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić 
z ostatnim dniem trwania stosunku pracy, chyba że kwestia ta została odmiennie ure-
gulowana w regulaminie wynagradzania.
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UZASADNIENIE
Pracownica.przebywająca.na.urlopie.wychowawczym.uzyskuje.prawo.do.

nagrody.jubileuszowej.w.dniu.upływu.okresu.uprawniającego.do.tej.nagro-
dy ..Takie.stanowisko.zajął.Sąd.Najwyższy.w.uchwale.z.19.sierpnia.1992.r ..
(I.PZP.49/92,.OSNC.1993/3/34,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..W.przy-
padku.opisanym.w.pytaniu.pracownica.nie.nabyła.jednak.jeszcze.prawa.do.
nagrody.jubileuszowej,.ponieważ.przebywa.na.urlopie.wychowawczym ..Do-
piero.po.zakończeniu.tego.urlopu.okres.jego.trwania.może.być.wliczony.do.
stażu.pracy.uprawniającego.do.nagrody. jubileuszowej ..Wynika. to.z. treści.
art ..1865.k .p .,.który.stanowi,.że.okres.urlopu.wychowawczego,.w.dniu.jego.
zakończenia,.wlicza.się.do.okresu.zatrudnienia,.od.którego.zależą.upraw-
nienia.pracownicze.(m .in ..prawo.do.nagrody.jubileuszowej),.dopiero.w.dniu.
zakończenia.tego.urlopu .

A.zatem.staż.pracy.uprawniający.do.nagrody. jubileuszowej. i.prawo.do.
nagrody.powinny.być.ustalane.z.dniem.zakończenia.urlopu.wychowawcze-
go ..Dopiero.po.ustaleniu.prawa.do.nagrody.powinna.być.ona.wypłacona .

Staż pracy uprawniający pracownicę do nagrody jubile-
uszowej, korzystającą z urlopu wychowawczego, praco-
dawca ustala po zakończeniu tego urlopu.

Należy.przy.tym.zauważyć,.że.firmy.prywatne.mają.prawo.do.decydowa-
nia.o.tym,.jakie.okresy.uwzględniać.przy.obliczaniu.stażu.pracowniczego.
istotnego.z.punktu.widzenia.omawianej.nagrody,.a.które.pomijać ..To.z.we-
wnątrzzakładowych. przepisów. firmy. powinno. wynikać,. czy. czas. urlopu.
wychowawczego.należy.wliczać.do.okresu.zatrudnienia,.od.którego.zależą.
uprawnienia. pracownicze. (w. tym. prawo. do. nagrody. jubileuszowej) .. Tak.
wynika.również.z.wyroku.Sądu.Najwyższego.z.22.stycznia.2002.r ..(I.PKN.
820/00,.niepubl .,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl),.który.stwierdził,.że.po-
minięcie.przy.rozstrzyganiu.prawa.do.nagrody.jubileuszowej.(i.kalkulowa-
nia. jej. wysokości). pewnych. okresów. pozostawania. w. zatrudnieniu,.
a.uwzględnienie.innych,.wymaga.wyraźnych.uregulowań.w.umowie.o.pra-
cę,.regulaminie.pracy.bądź.układzie.zbiorowym .

Z.pytania.wynika.jednak,.że.okres.urlopu.wychowawczego.zostanie.prze-
rwany,. ponieważ. z. pracownicą. przebywającą. na. urlopie. wychowawczym.
zostanie.rozwiązana.umowa.o.pracę.(za.porozumieniem.stron) ..Wraz.z.roz-
wiązaniem. umowy. o. pracę. zakończeniu. ulega. także. urlop. wychowawczy,.
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będący. przywilejem,. z. którego. może. korzystać. tylko. osoba. pozostająca.
w.zatrudnieniu.i.spełniająca.wymogi.określone.w.Kodeksie.pracy ..Z.dniem.
rozwiązania.umowy.o.pracę.i.zakończenia.urlopu.wychowawczego.powstaje.
po.stronie.pracodawcy.obowiązek.ustalenia.prawa.do.nagrody.jubileuszowej.
i.ewentualny.obowiązek.wypłaty.takiej.nagrody .

Potwierdził. to. Sąd. Najwyższy. w. uchwale. z. 23. czerwca. 1992. r .. (I. PZP.
33/92,. OSNCP. z. 1993. r .. 1-2/10),. w. której. uznał,. że. ( . . .). w okresie urlopu 
wychowawczego podlega zawieszeniu wykonanie obowiązku zakładu pracy, 
wynikającego z nabycia przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej, 
a więc, krótko mówiąc, zawieszeniu podlega wypłata tej nagrody. Zawiesze-
nie to przestaje istnieć w momencie zakończenia urlopu wychowawczego ( . . .) .

( . . .) Moment rozwiązania stosunku pracy, będący momentem zakończenia 
urlopu wychowawczego, jest chwilą, według której należy ustalić wynagro-
dzenie za pracę i obliczyć nagrodę jubileuszową ( . . .) .

Przykład

Anna D. ma ponad 6-letni staż zakładowy. W spółce zgodnie z postanowieniami 
regulaminu wynagradzania wypłacane są pracownikom nagrody jubileuszowe. Od 
marca 2013 r. pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Z powodu zmiany 
miejsca zamieszkania Anna D. zwróciła się do pracodawcy z prośbą o rozwiązanie 
jej umowy o pracę 30 września 2014 r. Pracodawca przychylił się do tej prośby, co 
oznacza, że ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej i ewentualna wypłata tej na-
grody powinny nastąpić ostatniego dnia zatrudnienia, czyli 30 września br.

PODSTAWA PRAWNA:
ff  art. 186

5
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 208).

MARIUSZ PIGULSKI
specjalista ds. kadr i płac
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7. PRawo do zaSIŁku maCIERzyńSkIEgo

Czy ubezpieczona nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli urodzi 
kolejne dziecko podczas urlopu rodzicielskiego

PROBLEM
Jedna z naszych pracownic przebywa na urlopie rodzicielskim. Poinformowała nas, 
że jest ponownie w ciąży. Czy pracownica nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskie-
go za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego, jeżeli urodzi na urlopie rodziciel-
skim kolejne dziecko?

RADA
Tak, Państwa pracownica nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres pod-
stawowego urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia kolejnego dziecka.

UZASADNIENIE
Zasiłek.macierzyński.przysługuje.ubezpieczonej,.która.w.okresie.ubez-

pieczenia. chorobowego. albo. w. okresie. urlopu. wychowawczego. urodzi.
dziecko .. Jeżeli. pracownica. nie. korzysta. z. urlopu. macierzyńskiego. przed.
przewidywaną.datą.porodu,.dzień.porodu.jest.pierwszym.dniem.urlopu.ma-
cierzyńskiego.(art ..1831.§.2.k .p .) ..Pracownica,.która.urodzi.dziecko.w.okre-
sie.przebywania.na.urlopie.rodzicielskim,.nabywa.prawo.do.kolejnego.urlo-
pu. macierzyńskiego,. mimo. że. w. okresie. urlopu. macierzyńskiego,.
dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego. czy. rodzicielskiego. nie. jest. za. nią.
odprowadzana.składka.chorobowa.ani.nie.jest. to.okres.urlopu.wychowaw-
czego .

Pracownica,. która. urodzi. dziecko. w. trakcie. urlopu. rodzicielskiego,. nie.
później.niż.od.dnia.porodu.rozpoczyna.urlop.macierzyński.z.tytułu.urodzenia.
kolejnego.dziecka ..Ta.zasada.ma.zastosowanie.również.w.odniesieniu.do:
n. .ubezpieczonej.matki.dziecka.niebędącej.pracownicą,.która.urodzi.dziec-

ko.w.trakcie.pobierania.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.ustalony.prze-
pisami.Kodeksu.pracy.jako.okres.urlopu.rodzicielskiego,

n. .pracownika. lub. odpowiednio. ubezpieczonego. niebędącego. pracowni-
kiem,.który.w.trakcie.urlopu.rodzicielskiego.lub.odpowiednio.pobierania.
zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.ustalony.przepisami.Kodeku.pracy.jako.
okres.urlopu.rodzicielskiego.przyjął.kolejne.dziecko.na.wychowanie .
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Przykład

Pracownica korzystała z urlopu rodzicielskiego udzielonego jej w pełnym wymia-
rze (26 tygodni) od 1 marca do 29 sierpnia 2014 r. (182 dni) z tytułu urodzenia 
pierwszego dziecka. Za ten okres wypłacany był zasiłek macierzyński w wysokości 
60% podstawy wymiaru. Pracownica 19 sierpnia br. urodziła drugie dziecko. Peł-
na podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wypłacanego z tytułu urodzenia 
pierwszego dziecka wynosi 4260,23 zł, zatem zasiłek macierzyński wypłacany 
pracownicy za okres urlopu rodzicielskiego należy wyliczyć z kwoty 2556,14 zł 
(4260,23 zł x 60%). Z dniem porodu drugiego dziecka pracownica rozpoczę-
ła korzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygo-
dni. Urlop macierzyński trwa zatem od 19 sierpnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r.  
(140 dni). Urlop rodzicielski i pobieranie zasiłku macierzyńskiego za jego okres 
z dniem urodzenia drugiego dziecka ulega przerwaniu. Za sierpień br. pracownicy 
należało wypłacić:
n  zasiłek macierzyński za 18 dni urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy 

wymiaru oraz
n  zasiłek macierzyński za 13 dni urlopu macierzyńskiego w wysokości 80% podsta-

wy wymiaru zasiłku (pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski w pełnym 
wymiarze).

Ponieważ między okresami pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ma przerwy, za-
siłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego od 19 sierpnia należało wyliczyć 
z tej samej podstawy wymiaru, z której był wyliczany wcześniej wypłacany zasiłek 
macierzyński. Za sierpień br. należało wypłacić zasiłek macierzyński w łącznej kwo-
cie 3010,53 zł, co wynika z wyliczenia:
n  85,20 zł [4260,23 zł x 60% = 2556,14 zł; 2556,14 zł : 30 = 85,20 zł (dzienna 

kwota zasiłku w wysokości 60% podstawy wymiaru)] x 18 dni (liczba dni urlopu 
rodzicielskiego w sierpniu br.) = 1533,60 zł,

n  113,61 zł [4260,23 zł x 80% = 3408,18 zł; 3408,18 zł : 30 = 113,61 zł (dzienna 
kwota zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru)] x 13 dni (liczba dni urlopu 
macierzyńskiego w sierpniu) = 1476,93 zł,

n  1533,60 zł + 1476,93 zł = 3010,53 zł.
Od wypłaconego zasiłku macierzyńskiego nie należy naliczać składek ZUS ani skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ pracownicy został wypłacony wyłącznie 
zasiłek macierzyński i nie uzyskała ona w sierpniu żadnego przychodu ze stosun-
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ku pracy, to przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie należy uwzględniać 
kosztów uzyskania przychodu.

Rozliczenie pracownicy za sierpień (pracownica złożyła pracodawcy  
oświadczenie PIT-2)

Lista płac 8/2014
1 Zasiłek macierzyński (80%) 1476,93
2 Zasiłek macierzyński (60%) 1533,60
3 Razem zasiłek brutto 3010,53
4 Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe 0,00
5 Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe 0,00
6 Składka na ubezp. emerytalne – pracownik 9,76% 0,00
7 Składka na ubezp. rentowe – pracownik 1,5% 0,00
8 Składka na ubezp. chorobowe – pracownik 2,45% 0,00
9 Razem ZUS pracownik 0,00

10 Przychód 3010,53
11 Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) 0,00
12 Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33
13 Podstawa opodatkowania 3011,00
14 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 0,00
15 Zaliczka na podatek dochodowy (3011 zł x 18%) – 46,33 zł 495,65
16 Składka zdrowotna 9% 0,00
17 Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od podatku 0,00
18 Podatek do US 496,00
19 Do wypłaty (3010,53 zł – 496 zł) 2514,53

Pracownica.nie.będzie.mogła.skorzystać.w.przyszłości.(np ..po.zakończe-
niu.urlopów,.do.których.nabyła.prawo.z.tytułu.urodzenia.drugiego.dziecka).
z.niewykorzystanej.części.urlopu.rodzicielskiego.z.powodu.jego.przerwania.
w.związku.z.urodzeniem.kolejnego.dziecka .

W.sytuacji.gdy.to.nie.matka,.lecz.ojciec.dziecka.korzysta.z.urlopu.rodzi-
cielskiego. (lub. odpowiednio. z. zasiłku. macierzyńskiego. za. jego. okres),.
w.trakcie.którego.rodzi.się.temu.ubezpieczonemu.kolejne.dziecko.–.zgodnie.
ze. stanowiskiem. prezentowanym. przez. ZUS. (dostępnym. na. stronie. www .
zus .pl. w. zakładce. „Bieżące. wyjaśnienia. komórek. merytorycznych. ZUS”)..
–.ojciec.dziecka.zachowuje.prawo.do.zasiłku.macierzyńskiego,.jeżeli.to.on.
wykorzystuje. to. uprawnienie. w. okresie. urlopu. rodzicielskiego,. w. trakcie.
którego.matka.urodzi.drugie.dziecko ..A.zatem.rozpoczęcie.przez.matkę.po-
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bierania.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.urlopu.macierzyńskiego.z.tytułu.
urodzenia. kolejnego. dziecka. nie. powoduje. przerwania. pobierania. zasiłku.
przez.ojca,.jeżeli.to.on.w.dacie.urodzenia.kolejnego.dziecka.korzystał.z.zasił-
ku.macierzyńskiego.za.okres.urlopu.rodzicielskiego.na.poprzednie.dziecko .

Przykład

Matka dziecka po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego wróciła do 
pracy. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego do 15 listo-
pada 2014 r. będzie korzystał ojciec dziecka. Matka dziecka zaszła ponownie w ciążę. 
Termin porodu ma wyznaczony na 1 października 2014 r. Jeżeli ubezpieczona urodzi 
dziecko 1 października, rozpocznie korzystanie z podstawowego urlopu macierzyń-
skiego. Ojciec dziecka będzie mógł natomiast przebywać na urlopie rodzicielskim do 
15 listopada i pobierać zasiłek macierzyński z tego tytułu.

ZUS. prezentuje. pogląd,. zgodnie. z. którym,. jeżeli. z. zasiłku. macierzyń-
skiego. za. okres. odpowiadający. okresowi. urlopu. rodzicielskiego. korzysta.
matka. dziecka,. urodzenie. przez. nią. w. tym. okresie. dziecka. nie. pozbawia.
ubezpieczonego. ojca. dziecka. możliwości. skorzystania. z. pozostałej. części.
okresu.wypłaty.zasiłku.macierzyńskiego,.jeżeli.spełnione.są.zwykłe.warun-
ki.jego.przyznania,.tzn ..okres.ten:
n wynosi.co.najmniej.8.tygodni,
n obejmuje.wielokrotność.tygodnia.i
n  przypada.bezpośrednio.po.okresie.zasiłku.macierzyńskiego.wykorzysta-

nym.przez.ubezpieczoną.matkę.dziecka .
Urlop.rodzicielski.(a.tym.samym.zasiłek.macierzyński.za.jego.okres).może.

być.wykorzystany.jednorazowo.albo.w.maksymalnie.trzech.częściach,.przypa-
dających.bezpośrednio.jedna.po.drugiej,.z.których.każda.nie.może.być.krótsza.
niż.8.tygodni.i.musi.obejmować.wielokrotność.tygodnia.(art ..1821a.§.2.k .p .) .

Przykład

Pracownica urodziła kolejne dziecko w 6. tygodniu przyznanego jej urlopu rodziciel-
skiego. Od dnia porodu zostaje przerwany urlop rodzicielski i pracownica ma prawo 
do podstawowego urlopu macierzyńskiego. W związku z tym, że wykorzystała 6 ty-
godni urlopu rodzicielskiego (a nie 8 czy 16 tygodni), prawo do urlopu nie może zo-
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stać przeniesione na ojca dziecka, ponieważ każda z części musi wynosić 8 tygodni.
Należy dodać, że w przypadku pracownika – ojca wychowującego dziecko – przeję-
cie urlopu rodzicielskiego w omawianych okolicznościach wymaga złożenia wniosku 
nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca 
może, ale nie musi, udzielić urlopu w przypadku złożenia wniosku bez zachowania 
wskazanego terminu (art. 1821a § 4 k.p.).

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 179

1
, art. 182

1a
 § 2 i § 4, art. 183

1
 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
ff art. 29, 31, 43 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).

ALDONA SALAMON
specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy pracodawca powinien udzielić urlopu rodzicielskiego zgodnie 
z wnioskiem pracownicy, jeżeli jej umowa ulega rozwiązaniu

PROBLEM
Pracownica urodziła dziecko 25 czerwca br. i od tego dnia przebywa na urlopie ma-
cierzyńskim. Występując z wnioskiem o urlop macierzyński, zwróciła się o udzielenie 
jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego do 23 czerwca 
2015 r. Pracownica jest zatrudniona na czas określony do 31 grudnia 2014 r. Czy 
w związku z tym zakład pracy powinien przedłużyć jej umowę i udzielić urlopu zgod-
nie z wnioskiem? Czy pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński?

RADA
Nie. Pracownicy należy udzielić urlopu do 31 grudnia 2014 r., czyli do dnia rozwiązania 
umowy o pracę. Pracodawca nie jest zobowiązany do przedłużenia okresu trwania 
umowy o pracę z powodu wniosku pracownicy o urlop rodzicielski. Pracownicy będzie 
jednak przysługiwał zasiłek macierzyński za pełny okres urlopu rodzicielskiego.

UZASADNIENIE
Urlop.macierzyński,.dodatkowy.urlop.macierzyński.i.urlop.rodzicielski.mogą.

być.wykorzystane.wyłącznie.w.okresie.pozostawania.w.stosunku.pracy ..W.sy-
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tuacji.gdy.w.trakcie.trwania.udzielonego.urlopu.umowa.o.pracę.ulega.rozwiąza-
niu,.urlop.może.być.wykorzystany.tylko.do.dnia.zakończenia.tej.umowy ..W.ta-
kim.przypadku.nie.obowiązuje.reguła.udzielania.urlopu,.która.przewiduje,.że.
urlop.ma.obejmować.pełne.tygodnie,.a.część.urlopu.rodzicielskiego.ma.obejmo-
wać. co.najmniej. 8. tygodni ..Oznacza. to,. że.udzielając.urlopu. rodzicielskiego.
pracownicy,.powinni.Państwo.udzielić.go.do.dnia.ustania.stosunku.pracy,.tj ..do.
31.grudnia.2014.r ..Z.pytania.wynika,.że.Państwa.pracownica.ma.prawo.do:
n  urlopu.macierzyńskiego.od.25.czerwca.br ..do.11.listopada.br ..–.20.tygodni,
n  dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.od.12.listopada.br ..do.23.grudnia.

br ..–.6.tygodni,
n  urlopu.rodzicielskiego.od.24.grudnia.br ..do.23.czerwca.2015.r ..–.26.tygodni .

W. takim. przypadku,. jeżeli. wnioskowany. okres. urlopu. wykracza. poza.
ostatni.dzień.zatrudnienia,.to.z.uwagi.na.to,.że.dodatkowy.urlop.macierzyń-
ski. oraz. urlop. rodzicielski. są. uprawnieniami. pracowniczymi,. z. których.
można.korzystać.tylko.będąc.w.stosunku.pracy,.pracodawca.może.ich.udzie-
lić.do.dnia.zakończenia.umowy.o.pracę ..Pracownicy.będzie.jednak.przysłu-
giwał. zasiłek. macierzyński. za. okres. pełnego. urlopu. rodzicielskiego ..
W.okresie.po.ustaniu.zatrudnienia.zasiłek.będzie.wypłacał.ZUS .

W.celu.wypłaty.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.od.następnego.dnia.po.ustaniu.
zatrudnienia.pracodawca.powinien.przekazać.do.ZUS.niezbędne.dokumenty.pra-
cownicy ..Umowa.o.pracę.pracownicy.zostanie.rozwiązana.31.grudnia.2014.r .,.czyli.
od.1.stycznia.2015.r ..wypłatę.zasiłku.macierzyńskiego.będzie.realizował.ZUS .

W.tym.celu.powinni.Państwo.przekazać.do.ZUS:
n  zaświadczenie.płatnika.składek.na.druku.ZUS.Z-3,
n  skrócony.odpis.aktu.urodzenia.dziecka.albo.jego.kopię.poświadczoną.za.

zgodność.z.oryginałem,
n  dodatkowo. poświadczoną. za. zgodność. z. oryginałem. kopię. wniosku.

o.udzielenie.odpowiednich.urlopów.oraz
n  informację.o.procentowej.wysokości.wypłaconego.przez.płatnika.składek.

zasiłku. macierzyńskiego. (jeśli. informacja. ta. nie. została. zawarta. w. za-
świadczeniu.Z-3) .

Przykład

Pracownica, z którą została zawarta umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 
br., urodziła dziecko 25 czerwca 2014 r. W okresie od 25 czerwca do 11 listopada br.
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pobiera zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego. Załóżmy, że wystą-
pi z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze  
6 tygodni od 12 listopada do 23 grudnia br. oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze  
26 tygodni od 24 grudnia br. do 23 czerwca 2015 r. Urlop rodzicielski przysługuje 
jej tylko do 31 grudnia br., czyli do ostatniego dnia zatrudnienia. Za dalszy okres pra-
cownica ma prawo tylko do zasiłku macierzyńskiego, ale nie będzie już korzystała 
z urlopu rodzicielskiego od 1 stycznia 2015 r.

Pracodawca.nie.ma.obowiązku.przedłużenia.umowy.o.pracę.do.dnia.za-
kończenia.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.lub.urlopu.rodzicielskiego.
zgodnie. z.wnioskiem.pracownicy ..Wobec. tego.złożenie.przez.pracownicę.
wniosku.o.urlop.rodzicielski.w.pełnym.wymiarze,.w.trakcie.którego.umowa.
o.pracę.ulegnie.rozwiązaniu,.nie.nakłada.na.pracodawcę.obowiązku.prze-
dłużenia.tej.umowy.do.dnia.zakończenia.wnioskowanego.urlopu ..Pracodaw-
ca.powinien.udzielić.urlopu.do.dnia.rozwiązania.umowy.o.pracę .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 179

1
–182

1a
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 208),
ff art. 29–31 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).

ANNA SZOCIŃSKA
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy pracownik z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wykonujący zlecenie 
w innej firmie nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów

PROBLEM
Pracownica zatrudniona w naszej firmie na 1/2 etatu z pensją niższą od minimalne-
go wynagrodzenia współpracuje z inną firmą na podstawie umowy zlecenia. Czy po 
urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek macierzyński z obu tytułów?

RADA
Tak. Państwa pracownica nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów, 
jeżeli przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia.
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UZASADNIENIE
Osoba.pozostająca.w.stosunku.pracy.i.współpracująca.na.podstawie.umowy.zle-

cenia.podlega.obowiązkowo.ubezpieczeniom.społecznym.ze.stosunku.pracy.(w.tym.
ubezpieczeniu.chorobowemu).i.dobrowolnie.z.tytułu.umowy.zlecenia ..Jeżeli.jednak.
podstawa.wymiaru.składek.z.tytułu.stosunku.pracy.w.przeliczeniu.na.miesiąc.jest.
niższa.od.minimalnego.wynagrodzenia,.wówczas.taka.osoba.podlega.również.obo-
wiązkowo.ubezpieczeniom.emerytalnemu.i.rentowym.z.innych.tytułów .

w 2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1680 zł.

Jeśli.pracownica.z.tytułu.umowy.zlecenia.przystąpi.do.dobrowolnego.ubez-
pieczenia.chorobowego,.nabędzie.prawo.do.zasiłku.macierzyńskiego.z.tego.ty-
tułu ..Zasiłek.macierzyński.przysługuje.ubezpieczonej,.która.w.okresie.ubezpie-
czenia.chorobowego.albo.w.okresie.urlopu.wychowawczego.urodziła.dziecko .

W.przypadku.gdy.osoba.współpracująca.na.podstawie.umowy.zlecenia.po-
zostaje.jednocześnie.w.więcej.niż.dwóch.stosunkach.pracy,.należy.zsumować.
podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.z.tytułu.stosunków.pra-
cy ..Jeżeli. łącznie.wynoszą.one.przynajmniej.minimalne.wynagrodzenie,. taka.
osoba.z.tytułu.umowy.zlecenia.podlega.dobrowolnie.ubezpieczeniom.emerytal-
nemu.i.rentowym.(nie.może.przystąpić.do.ubezpieczenia.chorobowego) .

Przykład

Pracownica jest zatrudniona w dwóch zakładach pracy na 1/4 etatu. Jej łączne 
wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (otrzymuje  
420 zł z każdego zakładu pracy). Jednocześnie ma dodatkowo podpisaną umowę 
zlecenia. W związku z urodzeniem dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskie-
go z dwóch stosunków pracy oraz z umowy zlecenia, jeżeli przystąpi do ubezpiecze-
nia chorobowego dobrowolnie.
Zbieg ubezpieczeń z tytułu stosunku pracy i umowy zlecenia

Ubezpieczenia

Umowa zlecenia i praca na etacie
wynagrodzenie ze stosunku 

pracy wyższe od minimalnego 
wynagrodzenia

wynagrodzenie ze stosunku 
pracy niższe od minimalnego 

wynagrodzenia
1 2 3

emerytalne dobrowolne obowiązkowe
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1 2 3
rentowe dobrowolne obowiązkowe
chorobowe nie podlega dobrowolne
wypadkowe podlega (jeżeli przystąpi do ubez-

pieczenia emerytalnego i rento-
wego)/nie podlega

podlega

zdrowotne obowiązkowe obowiązkowe

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 5, art. 9 ust. 1 i ust. 1a, art. 11, art. 14 ustawy z 18 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

ff art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. e, art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 773),

ff  art. 29 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).

JOANNA OLEJNIK 
prawnik, praktyk z 10-letnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych

Kiedy osoba współpracująca może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego 
za okres urlopu rodzicielskiego

PROBLEM
Jestem osobą współpracującą, uprawnioną do zasiłku macierzyńskiego za okres 
urlopu rodzicielskiego. Najpierw składałam wniosek o zasiłek macierzyński za pod-
stawowy okres urlopu macierzyńskiego, a następnie za okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, które były płatne w wysokości 100%. Zasiłek rodzicielski przysłu-
guje mi w wysokości 60%, a okres jego pobierania kończy się 20 września 2014 r. 
Obecnie jestem w drugiej ciąży. Czy w tej sytuacji mogę przerwać pobieranie zasiłku 
rodzicielskiego i korzystać z zasiłku chorobowego?

RADA
 Nie. Ponieważ nie złożyła Pani wniosku o zasiłek macierzyński za okres dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w terminie 14 dni od dnia porodu, nie może 
Pani zrezygnować z wnioskowanego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzi-
cielskiego. Z zasiłku chorobowego z powodu drugiej ciąży będzie Pani mogła sko-
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rzystać dopiero po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu 
rodzicielskiego, tj. od 21 września 2014 r.

UZASADNIENIE
Jeśli.matka.dziecka.później.niż.14.dni.od.dnia.porodu.podejmie.decyzję.

o.skorzystaniu. z.zasiłku.macierzyńskiego. za.okres.urlopu. rodzicielskiego.
lub.nie.zamierza.skorzystać.z.pełnego.wymiaru.tego.zasiłku.albo.wnioskuje.
o.kolejną.część.zasiłku.rodzicielskiego,.może.złożyć.wniosek,.zanim.roz-
pocznie.pobieranie.tego.zasiłku ..Zasiłek.macierzyński.za.okres.urlopu.ro-
dzicielskiego.musi.rozpoczynać.się.bezpośrednio.po.zakończeniu.pobiera-
nia.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.dodatkowego.urlopu.albo.bezpośrednio.
po.zakończeniu.poprzedniej.części.zasiłku.za.okres.urlopu.rodzicielskiego ..
W.przypadku.tak.składanych.wniosków.ubezpieczonej.nie.przysługuje.pra-
wo.do.rezygnacji.z.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.urlopu.rodzicielskie-
go .

Natomiast.ubezpieczona,.która.złożyła.wniosek.o.wypłatę.zasiłku.macie-
rzyńskiego.za.okres.ustalony. jako.okres.urlopu. rodzicielskiego.w.pełnym.
wymiarze.w.ciągu.14.dni.po.porodzie,.może.zrezygnować.z.korzystania.z.za-
siłku.macierzyńskiego.za.okres.urlopu.rodzicielskiego.w.całości.lub.w.czę-
ści. i. powrócić. do. pracy .. Rezygnacja. z. zasiłku. macierzyńskiego. za. część.
okresu. urlopu. rodzicielskiego. może. nastąpić,. jeżeli. wykorzystana. część.
okresu. pobierania. zasiłku. macierzyńskiego. jest. wielokrotnością. tygodnia.
i.trwa.co.najmniej.8. tygodni ..O.niewykorzystaną.część. lub.całość.zasiłku.
macierzyńskiego.za.okres.urlopu. rodzicielskiego.może.wówczas.wystąpić.
ubezpieczony.ojciec.dziecka .

ubezpieczona, która nie złoży wniosku o wypłatę zasiłku 
macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w ciągu 
14 dni po porodzie, nie może zrezygnować z korzystania  
z tego urlopu ani w całości, ani w części.

Osoby.niebędące.pracownikami.nie.są.uprawnione.do.urlopu.macierzyń-
skiego .. Jednak. urodzenie. dziecka. w.okresie. dobrowolnego. ubezpieczenia.
chorobowego. uprawnia. je. do. zasiłku. macierzyńskiego,. który. przysługuje.
przez.okres.ustalony.przepisami.Kodeksu.pracy. jako.okres.urlopu.macie-
rzyńskiego,.okres.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.oraz.okres.urlopu.
rodzicielskiego .
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Przykład

Marlena B. objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia oraz 
dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym urodziła dziecko 3 sierpnia 2014 r.  
12 sierpnia br. złożyła zleceniodawcy wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego 
za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Zlece-
niodawca od dnia porodu naliczy Marlenie B. zasiłek w wysokości 80% podstawy 
jej wymiaru. Zleceniobiorczyni po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni zasiłku może 
zrezygnować z pozostałej jego części.

Warunkiem.uzyskania.zasiłku.macierzyńskiego.jest.podleganie.ubezpie-
czeniu.chorobowemu.w.chwili.urodzenia.dziecka.lub.przyjęcia.dziecka.na.
wychowanie ..Nie.jest.wymagany.tzw ..okres.wyczekiwania .

W.przypadku.osób.prowadzących.działalność.gospodarczą.i.osób.współ-
pracujących. dowodem. do. przyznania. i. wypłaty. zasiłku. macierzyńskiego.
jest.odpowiednio:
n  zaświadczenie. lekarskie. stwierdzające. przewidywaną. datę. porodu. –. za.

okres.przed.porodem,
n  skrócony.odpis.aktu.urodzenia.dziecka.–.za.okres.po.porodzie,
n  zaświadczenie.płatnika.składek.wystawione.na.druku.ZUS.Z-3b,
n  oświadczenie.o.braku.zamiaru.korzystania.z.zasiłku.przez.okres.wskaza-

ny.we.wniosku.przez.drugiego.z.rodziców.dziecka.albo.oświadczenie.o.okre-
sie,.w.którym.drugi.z.rodziców.dziecka.zamierza.korzystać.z.tego.zasiłku.
w.okresie.objętym.wnioskiem.–.dołączone.do.wniosku.o.zasiłek.za.okres.
urlopu.rodzicielskiego .
Jeśli.osoba.występująca.z.wnioskiem.chce.skorzystać.nie. tylko.z.za-

siłku.macierzyńskiego.za.okres.odpowiadający.okresowi.„podstawowe-
go”. urlopu. macierzyńskiego,. ale. też. za. okres. odpowiadający. okresowi.
dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.i.urlopu.rodzicielskiego,.to.wnio-
sek.o.wypłatę.zasiłku.macierzyńskiego.powinna.złożyć.przed.rozpoczę-
ciem.wypłaty. zasiłku. za. te. okresy ..Wysokość. zasiłku.macierzyńskiego.
wyniesie:
n  80%.–.jeśli.matka.dziecka.złoży.wniosek.nie.później.niż.14.dni.po.poro-

dzie.o.wypłatę.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.ustalony.jako.okres.do-
datkowego.urlopu.macierzyńskiego.w.pełnym.wymiarze.oraz.urlopu.ro-
dzicielskiego,.lub
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n  100%.–.za.okres.zasiłku.macierzyńskiego.ustalony.jako.okres.urlopu.ma-
cierzyńskiego.i.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.oraz.60%.podsta-
wy.wymiaru.zasiłku.za.okres.ustalony.jako.okres.urlopu.rodzicielskiego.
–.jeżeli.matka.dziecka.będzie.składała.wnioski.o.wypłatę.zasiłku.przed.
rozpoczęciem.pobierania.danego.zasiłku .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 179

1
, 180, 182

1
 i 182

1a
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94;  

ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
ff art. 29, 31 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),

ff art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

BOGUSŁAW NOWAKOWSKI 
praktyk z 25-letnim stażem w dziale świadczeń krótkoterminowych

8. wySokoŚć zaSIŁku maCIERzyńSkIEgo

Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o urlop rodzicielski

PROBLEM
Jedna z naszych pracownic we wrześniu urodzi dziecko. Kiedy powinna złożyć wnio-
sek o dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski, żeby było to dla niej korzystniejsze? 
W terminie 14 dni po porodzie, czy w terminie późniejszym?

RADA
W sytuacji gdy pracownica zamierza wykorzystać urlop macierzyński, urlop dodatko-
wy oraz rodzicielski, bezpieczniej jest złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyń-
ski i rodzicielski w terminie 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tych urlopów. 
Złożenie wniosku w ciągu 14 dni po porodzie może być dla pracownicy niekorzystne 
w sytuacji, w której musiałaby zrezygnować z części urlopu rodzicielskiego (jeżeli 
z pozostałej części nie skorzysta ojciec dziecka), ponieważ nie nabyłaby wtedy pra-
wa do jednorazowego wyrównania zasiłku macierzyńskiego (art. 31 ust. 4 ustawy 
zasiłkowej). W takim przypadku łączna kwota wypłaconego zasiłku macierzyńskiego 
byłaby niższa, niż gdyby wniosek nie został złożony.
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UZASADNIENIE
Zasiłek. macierzyński. za. okres. urlopu. macierzyńskiego. i. dodatkowego.

urlopu.macierzyńskiego.przysługuje.w.wysokości.100%.podstawy.wymia-
ru ..Natomiast.zasiłek.macierzyński.za.okres.urlopu.rodzicielskiego.przysłu-
guje.w.wysokości.60%.podstawy.wymiaru ..Jeżeli.jednak.pracownica.wystą-
pi. nie. później. niż. 14. dni. po. porodzie. z. wnioskiem. o. udzielenie. jej.
bezpośrednio. po. urlopie. macierzyńskim. wszystkich. tych. urlopów,. zasiłek.
wynosi.80%.podstawy.wymiaru .

Natomiast.jednorazowe.wyrównanie.zasiłku.z.80%.do.100%.przysługuje.
w.sytuacji.rezygnacji.z.całości.urlopu.rodzicielskiego .

Przykład

Pracownica urodziła dziecko 1 września 2014 r. 2 września 2014 r. pisemnie powia-
domiła pracodawcę, że po urlopie macierzyńskim zamierza wykorzystać dodatkowy 
urlop macierzyński (6 tygodni – 42 dni) i urlop rodzicielski (26 tygodni – 182 dni). Praco-
dawca za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego (20 tygodni – 140 dni), urlopu 
macierzyńskiego dodatkowego oraz rodzicielskiego musi wypłacić pracownicy za-
siłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru, która wynosiła 4141,92 zł 
(4800 zł – 13,71%). Pracodawca, obliczając kwotę zasiłku macierzyńskiego za okres 
wszystkich urlopów, musi:
Krok 1.
podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pomniejszyć do 80%:
4141,92 zł x 80% = 3313,54 zł,
Krok 2.
obliczyć zasiłek za jeden dzień:
3313,54 zł : 30 = 110,45 zł.
Jeżeli pracownica zrezygnowałaby z zasiłku za okres części urlopu rodzicielskiego, 
np. po 14 dniach, nie nabędzie wówczas prawa do jednorazowego wyrównania za-
siłku z 80% do 100%, co spowoduje, że łączna kwota wypłaconego zasiłku będzie 
niższa. Pracownicy zostanie wypłacony zasiłek w wysokości 21 648,20 zł, tj. 110,45 zł x  
x 196 dni (140 + 42 + 14). W sytuacji gdyby pracownica, o której mowa w pytaniu, 
nie złożyła wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski w terminie 14 dni 
po porodzie, pracodawca wypłaciłby jej zasiłek macierzyński w wysokości 26 286,68 zł, 
który byłby wyższy o 4638,48 zł (26 286,68 zł – 21 648,20 zł). Co wynika z poniż-
szych obliczeń.
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Krok 1.
Obliczenie zasiłku za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego 
(100% podstawy wymiaru):
4141,92 zł : 30 = 138,06 zł (wysokość zasiłku za 1 dzień – 100%),
138,06 zł x 182 dni (140 dni + 42 dni) = 25 126,92 zł.
Krok 2.
Obliczenie zasiłku za okres urlop rodzicielskiego (60% podstawy wymiaru):
4141,92 zł x 60% = 2485,15 zł,
2485,15 zł : 30 = 82,84 zł,
82,84 zł x 14 = 1159,76 zł.
Krok 3.
Obliczenie zasiłku za podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy i rodzicielski:
25 126,92 zł + 1159,76 zł = 26 286,68 zł.

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 179

1
–179

5
, art. 180 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94;  

ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
ff art. 29 ust. 1, ust. 5, art. 29a, art. 31 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).

KATARZYNA KALATA 
specjalista w zakresie prawa pracy

Jak obliczyć zasiłek macierzyński za okres jednoczesnego wykonywania 
pracy na 1/2 etatu

PROBLEM
Nasza pracownica w okresie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 
15 września br. podjęła zatrudnienie na 1/2 etatu (wcześniej była zatrudniona na cały 
etat). Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego za wrzesień, jeżeli jego podsta-
wę wymiaru stanowi kwota 4652,30 zł?

RADA
 Aby wyliczyć pracownicy zasiłek macierzyński, powinni Państwo proporcjonalnie 
pomniejszyć podstawę dziennego zasiłku macierzyńskiego (155,08 zł) do wymiaru 
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czasu pracy (do 1/2 etatu), w którym pracownica wykonuje pracę w czasie dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego.

UZASADNIENIE 
Przy.ustalaniu.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.łączenia.pracy.z.dodat-

kowym.urlopem.nie.ulega. zmianie.ustalona.wcześniej. podstawa.wymiaru.
zasiłku.macierzyńskiego,.a.jedynie.jest.ona.proporcjonalnie.pomniejszana.
odpowiednio. do. wymiaru. czasu. pracy .. A. zatem. we. wrześniu. pracownica.
powinna.otrzymać:
n  zasiłek. macierzyński. za. okres. podstawowego. urlopu. macierzyńskiego.

(od.1.do.14.września.br .):
4652,33.zł.(podstawa.wymiaru.zasiłku).:.30.=.155,08.zł,
155,08.zł.x.14.dni.=.2171,12.zł,

n  zasiłek. macierzyński. za. okres. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego..
(od.15.do.30.września.br .):
.155,08.(stawka.dzienna.zasiłku).x.0,5.(aktualny.wymiar.czasu.pracy).=.
77,54.zł,
77,54.zł.x.16.dni.=.1240,64.zł .
Pracownica.otrzyma.za.wrzesień,.w.którym.korzysta.z.dodatkowego.urlo-

pu.macierzyńskiego,.zasiłek.macierzyński.w.wysokości.3411,76.zł.(2171,12.zł.
+.1240,64.zł).oraz.wynagrodzenie.za.pracę.na.1/2.etatu,.w.okresie.od.15.do.
30.września.br .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 182

1
 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U.  

z 2014 r. poz. 208),
ff art. 29 ust. 7 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).

JOANNA SKROBISZ 
specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń

W jakiej wysokości pracownicy należy wypłacać zasiłek macierzyński

PROBLEM
 Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego, dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego 10 dni po porodzie, ale we 
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 wniosku zaznaczyła, że chce pobierać zasiłek macierzyński za okres podstawowy 
i dodatkowy w wysokości 100%, a zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego w wysoko-
ści 60%. Czy powinniśmy uwzględnić taki wniosek pracownicy? 

RADA
Nie, powinni Państwo wypłacić zasiłek macierzyński w wysokości 80% za okres 
wszystkich urlopów.

UZASADNIENIE
Zasiłek.macierzyński.za.okres:

n  podstawowego.urlopu.macierzyńskiego,.dodatkowego.urlopu.macierzyń-
skiego.przysługuje.w.wysokości.100%.podstawy.wymiaru.zasiłku,

n  urlopu.rodzicielskiego.przysługuje.w.wysokości.60%.podstawy.wymiaru.
zasiłku .
Natomiast.jeżeli.pracownica.w.ciągu.14.dni.po.porodzie.złoży.pisemny.

wniosek.o.udzielenie.jej.bezpośrednio.po.urlopie.macierzyńskim.dodatko-
wego. urlopu. macierzyńskiego. w.pełnym. wymiarze. oraz. urlopu. rodziciel-
skiego.w.pełnym.wymiarze,.zasiłek.macierzyński.będzie.wynosić.80%.pod-
stawy.wymiaru.zasiłku .

Jeżeli.jednak,.mimo.złożenia.wniosku.w.terminie.14.dni.po.porodzie,.pra-
cownica.występuje.o.wypłatę.zasiłku.macierzyńskiego.w.wysokości.100%.
podstawy.wymiaru.zasiłku.za.okres.urlopu.macierzyńskiego.i.dodatkowego.
urlopu.macierzyńskiego.oraz.w.wysokości.60%.podstawy.wymiaru.za.okres.
urlopu.rodzicielskiego,.to.taki.wniosek.nie.może.być.uwzględniony .

Przykład

Pracownica 28 sierpnia 2014 r. urodziła dziecko. 25 września 2014 r. złożyła wniosek 
o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a zaraz 
po nim o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 8 tygodni (56 dni) i o wypłatę 
zasiłku macierzyńskiego za wskazane okresy. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyń-
skiego wypłacanego pracownicy wynosi 4000 zł.
Za dodatkowy urlop macierzyński (podobnie jak za okres podstawowego urlopu ma-
cierzyńskiego) pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 100%. Kwota 
zasiłku za 6 tygodni (42 dni) dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniesie zatem 
5599,86 zł, co wynika z wyliczenia:
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n  4000 zł : 30 = 133,33 zł,
n  133,33 zł x 42 dni = 5599,86 zł.
Natomiast za okres urlopu rodzicielskiego pracownica otrzyma zasiłek macierzyński 
w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku. Za 8 tygodni (56 dni) urlopu rodziciel-
skiego pracownica powinna otrzymać zasiłek w wysokości 4480 zł, co wynika z wy-
liczenia:
n  4000 zł x 60% = 2400 zł,
n  2400 zł : 30 = 80 zł,
n  80 zł x 56 dni = 4480 zł.
Jeżeli pracownica zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, ma prawo 
do wyrównania zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku.

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 179

1
–182

1a
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 208),
ff art. 29–31 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).

ANNA SZOCIŃSKA
specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany  
w okresie ciąży

PROBLEM
Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Obecnie jestem w ciąży i od 1,5 miesiąca przebywam na zwolnieniu lekarskim. Gdy 
wynagrodzenie za czas choroby wypłacał pracodawca, jego kwota nie różniła się 
znacząco od wysokości wynagrodzenia, które uzyskiwałam, kiedy byłam zdrowa. 
Obecnie wypłatę świadczenia przejął ZUS i jego wysokość nagle uległa obniżeniu. 
Czy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia?

RADA
Nie. Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy należne za okres 
ciąży zawsze wynoszą 100% podstawy wymiaru świadczenia. Obniżenie wysokości 
świadczenia po przejęciu wypłaty przez ZUS wymaga zatem wyjaśnienia.
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UZASADNIENIE
Zasiłek.chorobowy.w.wysokości.100%.podstawy.wymiaru.przysługuje.

zawsze,.gdy.niezdolność.do.pracy.przypada.w.okresie.ciąży ..Pracownica.
zachowuje.uprawnienie.do.zasiłku.w.tej.wysokości,.niezależnie.od.tego,.
czy.niezdolność.do.pracy.ma.bezpośredni.związek.z.ciążą,.czy.powstała.
w.wyniku.innych.okoliczności ..Ta.sama.zasada.dotyczy.okresu.niezdol-
ności.do.pracy.poprzedzającej.wypłatę.zasiłku.chorobowego,.czyli.okre-
su.33.(14).dni.wypłaty.wynagrodzenia.chorobowego ..Jeżeli.zatem.stwier-
dziła. Pani,. że. wysokość. wypłaty. zasiłku. chorobowego. wypłaconego.
przez.ZUS.różni.się.znacząco.od.wysokości.wynagrodzenia.chorobowe-
go,.które.wypłacił.pracodawca,.konieczne.będzie.wyjaśnienie.tej.sprawy.
w.ZUS .

Różnica.w.wysokości.świadczenia.może.wynikać.m .in ..z.faktu,.że:
n  ZUS.wypłacił.zasiłek.chorobowy.za.okres.wskazany.w.zwolnieniu.lekar-

skim.ZUS.ZLA.–.mogła.to.być.zatem.wypłata.za.okres.krótszy.niż.mie-
siąc,. podczas. gdy. pracodawca. wypłaca. wynagrodzenie. w. większości.
przypadków.za.pełny.miesiąc.kalendarzowy,

n  pracodawca.błędnie.ustalił.wysokość.świadczenia.(np ..wliczając.do.jego.
podstawy.kwoty,.które.nie.powinny.być.w.nim.uwzględnione),.a.ZUS.na.
podstawie.danych.przekazanych.przez.płatnika.ustalił.prawidłową.wyso-
kość.zasiłku .
Aby. rozwiać. wątpliwości,. konieczne. jest. w. tej. sprawie. zwrócenie. się.

bezpośrednio.do.jednostki.ZUS,.która.realizuje.wypłatę.świadczenia .
Dodatkowo. warto. pamiętać,. że. wysokość. zasiłku. macierzyńskiego. jest.

zróżnicowana,.w.zależności.od.okresu,.za.który.przysługuje ..Obecnie.zasi-
łek.macierzyński.przysługuje.w.wysokości:
n  100%.podstawy.wymiaru.–.za.okresy.urlopu.macierzyńskiego,.dodatko-

wego.urlopu.macierzyńskiego,.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyń-
skiego,.dodatkowego.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego.oraz.
okres.urlopu.ojcowskiego,

n  60%.podstawy.wymiaru.–.za.okres.urlopu.rodzicielskiego .
Jeśli.pracownica.nie.później.niż.14.dni.po.porodzie.wystąpi.o.udziele-

nie.jej.bezpośrednio.po.urlopie.macierzyńskim.dodatkowego.urlopu.ma-
cierzyńskiego.w.pełnym.wymiarze,.a.bezpośrednio.po.nim.urlopu.rodzi-
cielskiego. w. pełnym. wymiarze. (26. tygodni),. wówczas. zasiłek.
macierzyński. za. okresy. wszystkich. tych. urlopów. będzie. wynosił. 80%.
podstawy.wymiaru .
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PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 31 ust. 1–3 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).

JOANNA STOLARSKA 
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak obliczyć zasiłek macierzyński za okres łączenia urlopu z pracą  
na 1/2 etatu

PROBLEM
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przebywała na dodat-
kowym urlopie macierzyńskiego do 15 sierpnia 2014 r. W trakcie tego urlopu (od  
1 sierpnia 2014 r.) rozpoczęła łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku ma-
cierzyńskiego. Natomiast od 16 sierpnia 2014 r. rozpoczęła urlop rodzicielski, który 
również będzie łączyć z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu. W jaki sposób ustalić 
podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres pracy na dodatkowym urlopie 
macierzyńskim i rodzicielskim? W jaki sposób pomniejszyć podstawę za okres urlopu 
rodzicielskiego, jeśli pracownica do tej pory otrzymywała zasiłek w wysokości 100%? 
Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego była kwota 5177,40 zł (6000 zł – 6000 zł 
x 13,71%). Pracownica za okres od 20 do 24 sierpnia 2014 r. dostarczyła zwolnienie 
lekarskie – czy ma prawo do wynagrodzenia chorobowego? Jak obliczyć wynagro-
dzenie za pracę i zasiłek za sierpień 2014 r.?

RADA
Za sierpień 2014 r. pracownica ma prawo do wynagrodzenia odpowiedniego do aktu-
alnego wymiaru czasu pracy, pomniejszonego za czas niezdolności do pracy. 

UZASADNIENIE
Jeśli.wynagrodzenie.za.pracę.dla.pełnego.wymiaru.czasu.pracy.wynosiło.

6000.zł,.to.wynagrodzenie.za.pracę.na.1/2.etatu.powinno.wynosić.3000.zł ..
Wynagrodzenie.to.należy.pomniejszyć.o.dni.niezdolności.do.pracy ..Trzeba.
również.wypłacić.pracownicy.wynagrodzenie.chorobowe,.które.należy.ob-
liczyć,.uwzględniając.podstawę.wymiaru.po.zmianie.etatu,.tj ..3000.zł .

Krok 1.
Obliczenie zasiłku macierzyńskiego za sierpień br.
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Ustalając. wysokość. zasiłku. macierzyńskiego. za. sierpień. 2014. r .,. należy.
zacząć.od.obliczenia.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.dodatkowego.urlopu.
macierzyńskiego.oraz.urlopu.rodzicielskiego,.podczas.którego.pracownica.
pracuje.na.1/2.etatu .

Za. okres. od. 1. do. 15. sierpnia. 2014. r .. pracownica. ma. prawo. do. zasiłku.
macierzyńskiego.pomniejszonego.proporcjonalnie.do.aktualnego.wymiaru.
czasu.pracy,.tj ..do.1/2.(1.:.1/2).w.wysokości.100%.podstawy.wymiaru .

Należy.zatem:
n  obliczyć.pełną.dzienną.kwotę.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.dodatko-

wego.urlopu:
5177,40.zł.:.30.=.172,58.zł,

n  proporcjonalnie.obniżyć.pełną.kwotę.dziennego.zasiłku.macierzyńskie-
go:
172,58.zł.x.1/2.etatu.=.86,29.zł,

n  obliczyć.zasiłek.macierzyński.za.okres.dodatkowego.urlopu.macierzyń-
skiego:
86,29.zł.x.15.dni.=.1294,35.zł .
Za.okres.urlopu.rodzicielskiego.od.16.sierpnia.do.31.sierpnia.2014.r ..mu-

szą. Państwo. obniżyć. podstawę. wymiaru. zasiłku. do. 60%,. tj .. 5177,40. zł.
(100%.podstawy.wymiaru).x.60%.=.3106,44.zł.(podstawa.wymiaru.zasiłku.
za. okres. urlopu. rodzicielskiego),. oraz. obliczyć. zasiłek. macierzyński. pro-
porcjonalnie.do.aktualnego.wymiaru.czasu.pracy,.tj ..1/2 .

Następnie.trzeba:
n  obliczyć.pełną.dzienną.kwotę.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.urlopu.

rodzicielskiego:
3106,44.zł.:.30.=.103,55.zł,

n  proporcjonalnie.obniżyć.pełną.kwotę.dziennego.zasiłku.macierzyńskiego:
103,55.zł.x.1/2.etatu.=.51,78.zł,

n  obliczyć.zasiłek.macierzyński.za.okres.urlopu.rodzicielskiego:
51,78.zł.x.16.dni.=.828,48.zł .
Kwota.zasiłku.macierzyńskiego.za.sierpień.2014.r ..wyniesie.2122,83.zł.

(1294,35.zł.+.828,48.zł) .
Krok 2.
Obliczenie wynagrodzenia chorobowego
Za.okres.od.20.do.25.sierpnia.2014.r ..należy.wypłacić.pracownicy.wyna-

grodzenie.za.czas.niezdolności.do.pracy.w.wysokości.80%.podstawy.wy-
miaru.zasiłku .
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Zakładając,.że.pracownica.miała.prawo.do.wynagrodzenia.z.tytułu.pracy.
na.pełny.etat.w.wysokości.6000.zł,.podstawą.wymiaru.zasiłku.będzie.wyna-
grodzenie.należne.pracownicy.po.obniżeniu.wymiaru.czasu,.tj ..3000.zł .

n  Obliczenie.podstawy.wymiaru.wynagrodzenia.chorobowego:
Podstawę.wymiaru.stanowi.kwota.po.zmianie.wymiaru.czasu.pracy.pomniej-

szona.o.składki.na.ubezpieczenia.społeczne.finansowane.przez.pracownika .
3000.zł.–.(3000.zł.x.13,71%).=.2588,70.zł .

n  Obliczenie.dziennej.kwoty.wynagrodzenia.chorobowego:
2588,70.zł.:.30.=.86,29.zł,
86,29.zł.x.80%.=.69,03.zł .

n  Obliczenie.wynagrodzenia.chorobowego:
69,03.zł.x.5.dni.=.345,15.zł .
Krok 3.
Obliczenie wynagrodzenia zasadniczego
Wynagrodzenie.za.pracę.w.kwocie.3000.zł.należy.pomniejszyć.o.dni.nie-

zdolności.do.pracy.w.następujący.sposób:
n  miesięczną.stawkę.wynagrodzenia.należy.podzielić.przez.30.(niezależnie.

od.tego,.ile.dni.ma.dany.miesiąc):
3000.zł.:.30.=.100.zł,

n  otrzymaną.kwotę.trzeba.pomnożyć.przez.liczbę.dni.niezdolności.do.pra-
cy.wskutek.choroby:
100.zł.x.5.=.500.zł,

n  obliczoną.kwotę.wynagrodzenia.należy.odjąć.od.wynagrodzenia.przysłu-
gującego.za.cały.miesiąc:
3000.zł.–.500.zł.=.2500.zł.(wynagrodzenie.zasadnicze) .
Zasiłek.macierzyński.za.okres.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.wy-

nosi. 100%. podstawy. wymiaru. zasiłku,. a. za. okres. urlopu. rodzicielskiego.
wynosi.60%.podstawy.wymiaru.zasiłku.(art ..31.ustawy.zasiłkowej) .

Miesięczny.zasiłek.macierzyński.może.wynosić.80%,.jeżeli.pracownik.(lub.
ubezpieczony).w.ciągu.14.dni.od.dnia.porodu.złoży.wniosek,.w.którym.zade-
klaruje.chęć.wykorzystania.wszystkich.trzech.urlopów.(podstawowego.macie-
rzyńskiego,.dodatkowego,.rodzicielskiego) ..W.innym.wypadku.zasiłek.macie-
rzyński.za.okres.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.zawsze.wynosi.100% .

Jeżeli.pracownica.zdecyduje.się.na.łączenie.wskazanych.urlopów.z.wykony-
waniem.pracy,.podstawę.wymiaru.zasiłku.macierzyńskiego.trzeba.proporcjo-
nalnie.pomniejszyć.do.aktualnego.wymiaru.czasu.pracy ..Natomiast.podstawę.
wymiaru.wynagrodzenia.chorobowego.w.sytuacji.zmiany.umowy.o.pracę.lub.
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innego.aktu,.na.podstawie.którego.powstał.stosunek.pracy,.polegającej.na.zmia-
nie.wymiaru.czasu.pracy,.stanowi.wynagrodzenie.ustalone.dla.nowego.wymia-
ru.czasu.pracy,.jeżeli.zmiana.ta.nastąpiła.m .in ..w.miesiącu,.w.którym.powstała.
niezdolność.do.pracy .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 182

1
 § 5, art. 182

1a
 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94;  

ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
ff art. 11, art. 29, art. 31, art. 36, art. 38, art. 40–43 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),

ff § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pra-
cy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292).

KATARZYNA KALATA
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy pracownica ma prawo do wyrównania zasiłku, jeżeli dziecko zmarło

PROBLEM
Nasza pracownica urodziła dziecko 27 czerwca br. 2 lipca złożyła wniosek o dodatko-
wy urlop macierzyński i rodzicielski. Wypłaciliśmy jej zasiłek macierzyński w wysokości 
80%. Dziecko zmarło 1 września br. Czy pracownica ma prawo do wyrównania zasiłku?

RADA
Ustawa zasiłkowa w art. 31 ust. 4 określająca zasady przyznawania jednorazowego 
wyrównania zasiłku nie przewidziała takiej sytuacji. 

UZASADNIENIE
W.przepisie.jest.mowa.jedynie.o.rezygnacji.z.zasiłku.macierzyńskiego,.

natomiast.nie.reguluje.on.kwestii.niewykorzystania.zasiłku.z.powodu.zgonu.
dziecka ..Ponadto.jednorazowe.wyrównanie.przysługuje.tylko.w.razie.rezy-
gnacji.z.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres:
n  odpowiadający. okresowi. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego. w. peł-

nym.wymiarze.lub.jego.części.albo.okresowi.dodatkowego.urlopu.na.wa-
runkach.urlopu.macierzyńskiego.w.pełnym.wymiarze.lub.jego.części,

n  urlopu.rodzicielskiego.w.pełnym.wymiarze .
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Na.stronie.ZUS.w.publikacji.z.23.lipca.2013.r ..„Wyjaśnienia.wątpliwości.
dotyczących.zmian.przepisów.w.zakresie.zasiłku.macierzyńskiego.obowią-
zujących. od. 17. czerwca. 2013. r .”. Zakład. stwierdza,. że:. ( . . .). w przypadku 
zgonu dziecka w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres usta-
lony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub do-
datkowego urlopu macierzyńskiego, w czasie których wypłacany był zasiłek 
macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru, ubezpieczonej przysłu-
guje jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy 
wymiaru ( . . .) .

Powołując.się.na.powyższe.stanowisko,.mogą.Państwo.wypłacić.pracow-
nicy.wyrównanie.zasiłku.macierzyńskiego .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 31 ust. 4 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).

KATARZYNA KALATA
specjalista w zakresie prawa pracy

 
9. RozlICzEnIE SkŁadEk za zaSIŁEk maCIERzyńSkI

Jak rozliczyć składki za pracownika pobierającego zasiłek macierzyński 
w okresie urlopu rodzicielskiego

PROBLEM
Jedna z naszych pracownic, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wymiarze, złożyła wniosek o urlop rodzicielski. W jaki 
sposób mamy rozliczyć składki ZUS?

RADA 
Osoby pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu 
emerytalnemu i rentowym. Składki na te ubezpieczenia od zasiłku rozlicza płatnik 
składek, jeżeli jest jednocześnie płatnikiem zasiłku za zatrudnionego. Do obowiązków 
płatnika należy zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń z tytułu pobierania zasiłku 
oraz składanie za niego miesięcznych raportów, w których będą naliczane odpowied-



  nr 34/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 77

nie składki. Zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń dokonuje się przez wykazanie go 
w imiennym raporcie ZUS RCA, z odpowiednim kodem.

UZASADNIENIE
Podstawę.wymiaru.składek.na.oba.ubezpieczenia.(emerytalne. i.rento-

we).stanowi.kwota.zasiłku ..Składki.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rento-
we. finansuje. tym. osobom. w. całości. budżet. państwa,. za. pośrednictwem.
ZUS ..

Składki za osobę pobierającą zasiłek macierzyński opłaca 
budżet państwa.

Pracodawca. ich. nie. opłaca,. tylko. nalicza. i. wykazuje. w. raporcie. ZUS.
RCA,. a.potem. przenosi. do. deklaracji. ZUS. DRA. i.wykazuje. w.bloku. IV,.
w.polach.10.i.11 .

Przykład

Pracownica zatrudniona na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1200 zł od 1 sierpnia  br. prze-
bywa na urlopie rodzicielskim, płatnym 60% zasiłkiem. Za ten miesiąc pracownicy przy-
sługuje zasiłek w wysokości 642,01 zł, obliczony w następujący sposób:
(1200 zł – 13,71%) : 30 = 34,52 zł x 60% = 20,71 zł – dzienna stawka zasiłku,
20,71 zł x 31 dni = 642,01 zł.
Składki: emerytalna i rentowa za sierpień br. wynoszą:
642,01 zł x 19,52% = 125,32 zł – składka emerytalna,
642,01 zł x 8% = 51,36 zł – składka rentowa.
Dokumenty rozliczeniowe i wykazane w nich podstawy wymiaru składek za sierpień 
2014 r.
Identyfikator  

kompletu
Rodzaj raportu Treść raportu

1 2 3
01/08/2014 ZUS RCA, z kodem 

tytułu ubezpieczenia  
12 40 00

n  podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe: 642,01 zł 
(blok IIIB, pole 04),

n  składka emerytalna – 125,32 zł (blok IIIB, 
pole 15 raportu),
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1 2 3

n  składka rentowa – 51,36 zł (blok IIIB, pole 
16 raportu)

01/08/2014 ZUS RSA, z kodem 
tytułu ubezpieczenia  
01 10 00

Blok IIIB (pola od 01 do 06):
n  kod świadczenia/przerwy – 319,
n  okres wypłaty zasiłku – 01–18 do 31–18,
n  liczba dni zasiłkowych – 31,
n  kwota wypłaconego zasiłku – 642,01 zł

Pracownik.może.łączyć.korzystanie.zarówno.z.dodatkowego.urlopu.macie-
rzyńskiego,.jak.i.urlopu.rodzicielskiego.z.wykonywaniem.pracy.u.pracodaw-
cy.udzielającego.tego.urlopu.w.wymiarze.nie.wyższym.niż.połowa.pełnego.
wymiaru.czasu.pracy ..

Pracownik może podczas dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego i urlopu rodzicielskiego świadczyć pracę na 
rzecz swojego pracodawcy.

Jest.to.możliwe.na.podstawie.przepisów.Kodeksu.pracy.–.w.takim.przy-
padku. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego/rodzicielskiego. udziela. się.
na.pozostałą.część.wymiaru.czasu.pracy ..Podjęcie.pracy.następuje.na.pi-
semny.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. urlopu. z. wykonywaniem. pracy .. Pracodawca. uwzględnia. wniosek. pra-
cownika,.chyba.że.nie.jest.to.możliwe.ze.względu.na.organizację.pracy.lub.
rodzaj.pracy.wykonywanej.przez.pracownika ..Wtedy.informuje.o.tym.pra-
cownika.na.piśmie ..Pracownik.może.korzystać.z.urlopu.i.pracować.wtedy,.
gdy.jest.zatrudniony.zarówno.w.pełnym,.jak.i.niepełnym.wymiarze.czasu.
pracy .

W.czasie.łączenia.pracy.z.urlopem.pracownik.otrzymuje:
n  wynagrodzenie.za.pracę.w.obniżonym.wymiarze.–.odpowiednio.zmniej-

szone.do.wykonywanego.wymiaru.czasu.pracy,
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n  zasiłek.macierzyński.za.urlop.udzielony.na.pozostałą.część.wymiaru.do-
bowego.pracownika;.wysokość.zasiłku.macierzyńskiego.pomniejsza.się.
wtedy.proporcjonalnie.do.wymiaru.czasu.pracy,.w.którym.pracownik.łą-
czy.korzystanie.z.urlopu.rodzicielskiego.z.wykonywaniem.pracy.u.praco-
dawcy.udzielającego.takiego.urlopu .
Osoby.będące.pracownikami,.spełniające.jednocześnie.warunki.do.obję-

cia. ich. obowiązkowo. ubezpieczeniami. emerytalnym. i. rentowymi. z. tytułu.
pobierania. zasiłku. macierzyńskiego,. podlegają. obowiązkowo. ubezpiecze-
niom.emerytalnemu.i.rentowym.z.obu.tytułów .

Przykład

Pracownica, korzystająca od 1 sierpnia 2014 r. z urlopu rodzicielskiego, wróciła do 
pracy 4 września 2014 r. Dotychczas była zatrudniona na 1/2 etatu z wynagrodze-
niem 1200 zł brutto. W czasie urlopu rodzicielskiego, na wniosek pracownicy, jej etat 
został zmniejszony z 1/2 do 1/8. Wynagrodzenie za pracę w obniżonym wymiarze 
czasu pracy wynosi zatem 300 zł. Oznacza to, że urlop został udzielony na 3/8 etatu, 
zatem zasiłek ulega obniżeniu tylko o 1/4 (1/8 : 1/2), bo nadal większą część wy-
miaru czasu pracy pracownicy zajmuje urlop:
n  20,71 zł (pełna dniówka zasiłku macierzyńskiego 60% przed powrotem do pracy) 

x 1/4 = 5,18 zł – kwota zmniejszenia zasiłku,
n  20,71 zł – 5,18 zł = 15,53 zł – stawka zasiłku po zmniejszeniu.
Za okres od 4 do 30 września (27 dni) pracownica uzyska zasiłek w wysokości 419,31 zł.
Natomiast za wrzesień przychód pracownicy wyniesie 751,44 zł, tj. 270 zł za pracę, 
oraz 481,44 zł zasiłku, co wynika z wyliczenia:
n  zasiłek macierzyński za 3 dni września, czyli za okres niewykonywania pracy  

– 62,13 zł (20,71 zł x 3 dni),
n  zasiłek macierzyński za 27 dni września – po pomniejszeniu (zob. wyliczenie po-

wyżej) – 419,31 zł,
n  wynagrodzenie za pracę na 1/8 etatu w okresie od 4 do 30 września – 270 zł
(300 zł : 30 x 3 dni pobierania zasiłku = 30 zł; 300 zł – 30 zł = 270 zł).
W okresie od 4 do 30 września pracownica podlega obowiązkowo:
n  wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ze stosun-

ku pracy oraz
n  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku.
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Rozliczenie składkowe za wrzesień przedstawia poniższa tabela (przy założeniu, że 
we wrześniu pracownica otrzymała wypłatę wynagrodzenia oraz zasiłku).

Dokumenty rozliczeniowe i wykazane w nich podstawy wymiaru składek za wrze-
sień 2014 r.

Identyfikator 
kompletu

Rodzaj raportu Treść raportu

01/09/2014 ZUS RCA, z kodem 
tytułu ubezpieczenia 
12 40 00

n  podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe: 481,44 zł 
(blok IIIB, pole 04),

n  składka emerytalna 19,52% – 93,98 zł 
(blok IIIB, pole 15),

n  składka rentowa 8% – 38,52 zł (blok IIIB, 
pole 16)

01/09/2014 ZUS RCA, z kodem 
tytułu ubezpieczenia 
01 10 00

n  podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne – 270 zł,

n  składka emerytalna finansowana przez:
– ubezpieczonego – 26,35 zł (9,76%),
– płatnika – 26,35 zł (9,76%);

n  składka rentowa finansowana przez:
– ubezpieczonego – 4,05 zł (1,5%),
– płatnika – 17,55 zł (6,5%);

n  składka chorobowa – 6,62 zł (2,45%);
n  składki społeczne łącznie – 37,02 zł  

– ubezpieczony
n  podstawa wymiaru składki zdrowotnej  

– 232,98 zł (270 zł – 37,02 zł);
n  składka zdrowotna 9% – 20,97 zł

01/09/2014 ZUS RSA, z kodem 
tytułu ubezpieczenia 
01 10 00

Blok IIIB (pola od 01 do 06):
n  kod świadczenia/przerwy – 319,
n  okres wypłaty zasiłku – 01–09 do 30–09,
n  liczba dni zasiłkowych – 30,
n  kwota wypłaconego zasiłku – 481,44 zł



  nr 34/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 81

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 182

1
 § 5 i § 6, art. 182

1a
 § 1, § 4, § 6, art. 184 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U.  

z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
ff art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 19, art. 9 ust. 1d, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 6, art. 36 ust. 9a ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

ff art. 29 ust. 5, ust. 7, art. 31 ust. 2 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),

ff załączniki nr 12, 14–15 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. 
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozlicze-
niowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1101).

IZABELA NOWACKA
ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem 
płac, autorka licznych publikacji z dziedziny



Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu  
Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna 
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 
www.infor.pl

Dyrektor Pionu Wydawniczego 
Marzena Nikiel 
marzena.nikiel@infor.pl

z-ca Dyrektora Pionu Wydawniczego 
Agata Eichler 
agata.eichler@infor.pl

Redaktor naczelna 
Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej 
 
Zespół redakcyjny 
Jolanta Bugaj – sekretarz redakcji 
Katarzyna Kalata, Danuta Kośka, Tomasz Kowalski  
– redaktorzy 
Tomasz Babik – redaktor graficzny 
Grażyna Legucka – korekta

Ad res re dak cji: 
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 
tel. 22 530 42 33 
www.serwispp.infor.pl

Biu ro Re kla my:  
tel. 22 530 44 44 
reklama.dgp@infor.pl 

Zamówienia na abonament: 
 
Biuro Obsługi Klienta: 
  03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3  
tel. 22 212 07 30, 801 626 666  
e-mail: bok@infor.pl 
strona: www.sklep.infor.pl

Za mó wie nia na abonament przyj mu ją rów nież:  

RUCH SA, pry wat ni kol por te rzy oraz urzę dy poczto we.

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze-
pi sa mi pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub 
powie la nie in ną me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy 
wy daw cy w ca ło ści lub części jest za bro nio ne i pod le ga 
od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: COLDRUK

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT, 
NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek-
stów oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za twier-
dzo nych do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra-
ca my. Nie po no si my od po wie dzial no ści za treść re klam 
za miesz czo nych na ła mach. 

Nakład 1105 egz.

W następnym numerze „Serwisu PP”:
•	  Udzielanie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za 2013 r.
•	 	Opodatkowanie	świadczeń	pozapłacowych	dla	pracownika
•	 	Ustalenie	podstawy	wymiaru	zasiłku,	gdy	za	miniony	okres	premia	 

nie przysługuje
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INFORorganizer
Nowoczesne narzędzie dla Księgowych i Kadrowych

Zainstaluj bezpłatnie INFORorganizer
i odbierz prezent!

INFORorganizer to bezpłatne narzędzie zintegrowane z INFORFK  
Platformą Księgowych i Kadrowych.

Dzięki niemu na pulpicie Twojego komputera na bieżąco:
  monitorujesz aktualności,
  sprawdzasz zmiany w prawie,
  korzystasz z podręcznych narzędzi.

www.infororganizer.pl

T e m aT  wa r s z TaT ó w

Zasiłki rodzicielskie - ustalanie 
uprawnień i podstawa wymiaru zasiłku. 
Praktyka stosowania zmienionych przepisów, 
najnowsze orzecznictwo, wyjaśnienia ZUS, 
Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

T e r m i n  i  l o k a l i z a c ja 

19 września 2014 r., Warszawa

P r o wa d z ą c y

Renata Majewska

ko s z T

469 zł (w tym 23% VAT)

1. Zasady udzielania i przyznawania pracownikowi podstawowego i dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, podstawowego i dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego  
oraz urlopu rodzicielskiego

2. Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego
3. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracowników
5. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami,  

z uwzględnieniem zmiany obowiązującej od 1.12.2013 r.
6. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po zmianach
7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób pobierających zasiłki macierzyńskie
8. Uprawnienia pracowników przebywających na zasiłkach macierzyńskich

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

w  P r o g r a m i e  wa r s z TaT ó w

Zapraszamy 
na warsztaty

Informacje I zamówIenIa: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl
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kalendarz książkowypublikacja książkowa

Tylko do 26 września br.  
za opłacenie rocznego abonamentu  
Serwisu Prawno-Pracowniczego na 2015 rok  
prezenty do wyboru:

 * Niezależnie od liczby opłaconych abonamentów otrzymają Państwo jeden kalendarz.

PrezeNt gwaraNtowaNy*

odtwarzacz MP3 pendrive 8 gB

JUŻ DzIŚ odwiedź www.infor.pl/oferta i wybierz prezent!
oferta ważna tylko do 26 września 2014 r.

Praca zbiorowa

Uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem  
– pytania i odpowiedzi


