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WSTĘP

Przepisy regulujące zasady udzielania urlopu wychowawczego zmieniły 
się od 1 października 2013 r. W wyniku tych zmian pracownicy w więk-
szości przypadków będą mogli korzystać maksymalnie tylko z 35 mie-
sięcy urlopu wychowawczego zamiast dotychczasowych 3 lat. Ponadto 
od 1 września 2013 r. dodatkowe uprawnienia rodzicielskie zyskały oso-
by niebędące  pracownikami. od tego dnia prawo do sfinansowania 
składek zuS w okresach odpowiadających przysługującemu pracowni-
kom okresowi urlopu wychowawczego mają bowiem osoby, które nie są 
pracownikami i zrezygnowały z aktywności zawodowej w celu sprawo-
wania osobistej opieki nad dzieckiem. 
  

Zasadniczo.wymiar.urlopu.wychowawczego,.przysługującego.do.ukończe-
nia.przez.dziecko.5 ..roku.życia,.wynosi.maksymalnie.36.miesięcy ..Dodatkowo.
pracownikowi.może.być.udzielony.urlop.w.wymiarze.do.36.miesięcy,.jeżeli.
dziecko. wymaga. osobistej. opieki. pracownika. z. powodu. stanu. zdrowia. po-
twierdzonego.orzeczeniem.o.niepełnosprawności.lub.stopniu.niepełnospraw-
ności .. Dodatkowy. urlop. wychowawczy. przysługuje. do. ukończenia. przez.
dziecko.18 ..roku.życia ..Z.powyższych.wymiarów.każdy.z.rodziców.lub.opie-
kunów.dziecka.ma.wyłączne.prawo.do.1.miesiąca.urlopu.wychowawczego,.co.
oznacza,.że.wymiar.urlopu.drugiego.z.rodziców.lub.opiekuna.skraca.się.o.ten.
miesiąc. i.maksymalnie.wynosi.35.miesięcy ..Wyłączne.prawo.do.1.miesiąca.
urlopu.jest.nieprzenoszalne.–.nie.można.go.przenieść.na.drugiego.z.rodziców.
lub.opiekunów.dziecka ..Wyjątkowo. jeden. rodzic. lub.opiekun.dziecka.może.
wziąć.urlop.wychowawczy.w.pełnym.wymiarze.do.36.miesięcy.tylko.wtedy,.
gdy:.drugi.z.rodziców.nie.żyje,.nie.przysługuje.mu.władza.rodzicielska,.został.
pozbawiony.władzy. rodzicielskiej. albo. taka.władza.uległa.ograniczeniu. lub.
zawieszeniu ..Także.jeżeli.dziecko.pozostaje.pod.opieką.jednego.opiekuna,.to.
opiekunowi.przysługuje.urlop.wychowawczy.w.wymiarze.do.36.miesięcy .

Rodzice.lub.opiekunowie.dziecka.mogą.wspólnie.korzystać.z.urlopu.wy-
chowawczego .. Jest. to.możliwe. przez.okres. nieprzekraczający.4.miesięcy,.
a.nie.tak.jak.do.tej.pory.przez.okres.nie.krótszy.niż.3.miesiące .
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Prawo do urlopu wychowawczego

Prawo. do. urlopu. wychowawczego. ma. pracownik,. czyli. osoba. pozostająca.
w.stosunku.pracy ..Pracownikiem.jest.osoba.zatrudniona.na.podstawie.umowy.
o.pracę,.powołania,.wyboru,.mianowania.lub.spółdzielczej.umowy.o.pracę.(art ..2.
ustawy.z.26.czerwca.1974.r ..–.Kodeks.pracy.–.j .t ..DzU.z.1998.r ..nr.21,.poz ..94;.
ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..1028,.dalej:.k .p .) ..Prawa.do.tego.urlopu.nie.mają.
natomiast. osoby. niebędące. pracownikami,. ale. wykonujące. pracę. na. innych.
podstawach.prawnych,.np ..zleceniobiorcy,.osoby.wykonujące.pracę.na.podsta-
wie.umowy.o.dzieło.oraz.osoby.prowadzące.własną.działalność.gospodarczą .

Prawo. do. urlopu. wychowawczego. ma. pracownik. zatrudniony. co. naj-
mniej.6.miesięcy,.tj ..taki,.który.wcześniej.pozostawał.w.stosunku.pracy.co.
najmniej.przez.taki.okres ..Nie.chodzi.tu.o.staż.pracy.u.pracodawcy,.który.
ma.udzielić.tego.urlopu ..Do.6-miesięcznego.okresu.zatrudnienia.wlicza.się.
bowiem.wszystkie.poprzednie.okresy.zatrudnienia.(art ..186.§.1.k .p .) ..Nie.
ma.przy.tym.znaczenia,.w.jakim.wymiarze.czasu.pracy.pracownik.świad-
czył.pracę,.a.także,.w.jaki.sposób.i.kiedy.ustał.stosunek.pracy .

Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia, który uprawnia 
pracownika do urlopu wychowawczego, wlicza się wszyst-
kie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Ponadto.do.okresu.zatrudnienia.pracowniczego,.od.którego.zależy.naby-
cie.prawa.do.urlopu.wychowawczego,.wlicza.się.okres.pobierania.zasiłku.
dla.bezrobotnych.(wyrok.Sądu.Apelacyjnego.w.Białymstoku.z.18.czerwca.
1998.r .,.III.AUa.296/98,.OSA.1999/5/28,.więcej:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Przykład

Pracownica podjęła zatrudnienie 1 listopada 2013 r., wcześniej pracowała u in-
nego pracodawcy przez 8 miesięcy. 15 stycznia 2014 r. złożyła wniosek o udzie-
lenie jej urlopu wychowawczego od 3 lutego 2014 r. w celu sprawowania opieki 
nad 2-letnią córką. Pracownica ma prawo do tego urlopu, mimo że u obecnego 
pracodawcy jest zatrudniona tylko 2,5 miesiąca, ponieważ jej łączny okres za-
trudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy.
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Przykład

Pracownica podjęła pracę na podstawie umowy o pracę od 1 listopada 2013 r. 
(jest to jej pierwsza praca w ramach stosunku pracy). Przyjmijmy, że w lutym 
i marcu 2014 r. będzie korzystała ze zwolnienia lekarskiego, natomiast 2 maja 
2014 r. złoży wniosek o urlop wychowawczy w celu sprawowania opieki nad 
2,5-letnim synem. Pracodawca będzie musiał udzielić jej tego urlopu, ponie-
waż posiada ona już 6-miesięczny okres zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że 
przez 2 z 6 miesięcy nie przepracuje z powodu choroby. Chodzi bowiem nie 
o okres faktycznego świadczenia pracy, ale o okres pozostawania w stosunku 
pracy.

Krąg osób uprawnionych do urlopu wychowawczego

Urlop. wychowawczy. jest. udzielany. w. celu. sprawowania. osobistej. opieki.
nad.dzieckiem.przez.rodzica.lub.opiekuna ..Pojęcie.rodzica.nie.budzi.wąt-
pliwości ..Natomiast.kłopoty.sprawia.określenie.„opiekun” ..W.tym.zakresie.
dominują.poglądy,. że.pojęcie. to.należy. interpretować.bardzo. szeroko:. za.
opiekuna.należy.( . . .).uważać każdą osobę, która sprawuje stałą opiekę nad 
dzieckiem i zajmuje się jego wychowywaniem. Sprawowanie opieki nad 
dzieckiem i zajmowanie się jego wychowywaniem nie musi wynikać z usta-
nowienia danej osoby prawnym opiekunem dziecka przez sąd opiekuńczy 
na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Opiekunem 
uprawnionym do urlopu wychowawczego może być więc np. małżonek ro-
dzica dziecka niebędący matką lub ojcem dziecka (Kodeks.pracy ..Komen-
tarz.pod.red ..L ..Florka,.Wyd ..6,.Warszawa.2011) ..Sprawowanie opieki nad 
dzieckiem odnosi się nie tylko do dziecka własnego osoby uprawnionej, 
lecz także do dziecka, które zostało przyjęte na wychowanie albo które zo-
stało powierzone opiece przez sąd, a także do dziecka współmałżonka lub 
dziecka przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjąt-
kiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego.(Kodeks.
pracy ..Komentarz ..M ..Gersdorf,.K ..Rączka,.M ..Raczkowski,.Wyd ..1,.War-
szawa.2010) .

Prawo. do. urlopu. wychowawczego. ma. zarówno. pracownica. –. matka.
(opiekunka).dziecka,.jak.i.pracownik.–.ojciec.(opiekun).dziecka ..Jeżeli.jed-
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nak.oboje.rodzice.lub.opiekunowie.dziecka.są.zatrudnieni,.z.tego.uprawnie-
nia.może.korzystać.jedno.z.nich.(art ..1891.k .p .).–.w.tym.samym.czasie.(nie.
dotyczy.to.okresu.4.miesięcy,.w.czasie.którego.oboje.rodzice.mogą.jedno-
cześnie.korzystać.z.tego.urlopu) .

Z urlopu wychowawczego może skorzystać zarówno pra-
cownica – matka, jak i pracownik – ojciec dziecka.

W.skorzystaniu.z.urlopu.wychowawczego.nie.jest.przeszkodą.to,.że.dru-
gi.z.rodziców.(opiekunów).sprawuje.lub.może.sprawować.osobistą.opiekę.
nad.dzieckiem,.ponieważ.np ..korzysta.z.urlopu.macierzyńskiego,.dodatko-
wego.urlopu.macierzyńskiego.lub.urlopu.rodzicielskiego.albo.jest.bezro-
botny .

Wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar.urlopu.wychowawczego.wynosi.do.36.miesięcy,.z.tym.że.urlop.jest.
udzielany. na. okres. nie. dłuższy. niż. do. ukończenia. przez. dziecko. 5 .. roku.
życia.(art ..186.§.2.k .p .) .

Niezależnie.od.tego.urlopu,.jeżeli.z.powodu.stanu.zdrowia.(potwier-
dzonego. orzeczeniem. o. niepełnosprawności. lub. stopniu. niepełno-
sprawności). dziecko. wymaga. osobistej. opieki. pracownika,. może. być.
udzielony.dodatkowy.urlop.wychowawczy.w.wymiarze.do.36.miesięcy.
–.na.okres.nie.dłuższy.niż.do.ukończenia.przez.dziecko.18 ..roku.życia.
(art .. 186. §. 3. k .p .) .. Zatem. w. przypadku. niepełnosprawnego. dziecka.
pracownicy. mogą. skorzystać. nawet. z. 72. miesięcy. urlopu. wychowaw-
czego .

Przepisy.Kodeksu.pracy.nie.określają.sposobu.obliczania.wieku.osoby.fi-
zycznej,.dlatego.na.podstawie.art ..300.k .p ..stosuje.się.w.tym.zakresie.przepi-
sy.Kodeksu.cywilnego ..Zgodnie.z.art ..112.ustawy.z.23.kwietnia.1964.r ..–.Ko-
deks. cywilny. (j .t .. DzU. z. 2014. r .. poz .. 121;. dalej:. k .c .),. termin. oznaczony.
w.tygodniach,.miesiącach.lub.latach.kończy.się.z.upływem.dnia,.który.nazwą.
lub. datą. odpowiada. początkowemu. dniowi. terminu,. a. gdyby. takiego. dnia.
w.ostatnim.miesiącu.nie.było.–.w.ostatnim.dniu.tego.miesiąca ..Jednak.przy.
obliczaniu. wieku. osoby. fizycznej. termin. upływa. z. początkiem. ostatniego.
dnia .
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Przykład

Pracownica urodziła dziecko 15 sierpnia 1998 r. W latach 1999–2002 wyko-
rzystała 3 lata urlopu wychowawczego. W listopadzie 2013 r. dziecko otrzyma-
ło orzeczenie o niepełnosprawności. W związku z tym pracownica w grudniu 
2013 r. złożyła wniosek o udzielenie jej 12-miesięcznego urlopu wychowaw-
czego. Pracodawca ma obowiązek go udzielić. Prawo do kolejnych 36 mie-
sięcy tego urlopu powstaje od momentu uzyskania przez dziecko orzeczenia 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – jednak nie dłużej 
niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jeżeli dziecko urodziło się  
15 sierpnia 1998 r., to urlop ten może być wykorzystany do 14 sierpnia 2016 r. 
(włącznie).

Przykład

Pracownica zatrudniona od 1 listopada 2011 r. złożyła w grudniu 2013 r. wniosek 
o udzielenie jej urlopu wychowawczego w wymiarze 24 miesięcy w celu sprawowa-
nia opieki nad córką urodzoną w 2002 r., załączając orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Jest to pierwsza praca tej pracownicy w ramach stosunku pracy, zatem nie 
korzystała ona z 3-letniego urlopu wychowawczego po urodzeniu córki. Mimo to 
może skorzystać z urlopu wychowawczego przysługującego w związku z niepełno-
sprawnością córki.

Sąd. Najwyższy. w. wyroku. z. 28. listopada. 2002. r .. (II. UK. 94/02,. OSNP.
2004/6/106).orzekł,.że:

( . . .).w związku z urodzeniem podczas porodu więcej niż jednego dziecka 
urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze nieprzekraczającym 3 lat 
[obecnie. 36. miesięcy. –. przyp .. red .],. nie dłużej niż do ukończenia 4. roku 
życia [obecnie. 5 .. roku. życia. –. przyp .. red .]. przez dziecko urodzone jako 
pierwsze.

Zatem. także. w. przypadku. urodzenia. bliźniąt. urlop. wychowawczy.
przysługuje.w.wymiarze.do.36.miesięcy ..Dotyczy.to.również.przypad-
ków. urodzenia. większej. niż. dwoje. liczby. dzieci. podczas. jednego..
porodu .
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Wymiar urlopu wychowawczego nie zależy  
od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu

Do.30.września.2013.r ..z.pełnego.wymiaru.urlopu.wychowawczego.(przy-
sługującego.zarówno.na.zdrowe.dziecko,.jak.i.niepełnosprawne).mógł.sko-
rzystać.tylko.jeden.z.rodziców.(opiekunów).dziecka,.jeżeli.tak.zdecydowali,.
tj ..gdy.drugi.z.nich.nie.zamierzał.korzystać.z.tego.urlopu ..Od.1.październi-
ka.2013.r ..każdemu.z.rodziców.lub.opiekunów.dziecka.przysługuje.wyłącz-
ne. prawo. do. 1. miesiąca. urlopu. wychowawczego .. Prawa. tego. nie. można.
przenieść. na. drugiego. z. rodziców. lub. opiekunów. dziecka .. Skorzystanie.
z.urlopu.wychowawczego.w.wymiarze.co.najmniej.1.miesiąca.oznacza.wy-
korzystanie.przez.rodzica. lub.opiekuna.dziecka.tej.części.urlopu.(art ..186..
§.4.i.5.k .p .) .

Zasadniczo wymiar urlopu wychowawczego dla jednego 
rodzica wynosi maksymalnie 35 miesięcy.

Tym. samym. od. 1. października. 2013. r .. jedno. z. rodziców. –. pracownica.
albo.pracownik.–.może.skorzystać.co.najwyżej.z.35.miesięcy.urlopu.wycho-
wawczego ..Pozostały.miesiąc.przysługuje.bowiem.na.zasadzie.wyłączności.
drugiemu.z.nich.(to.samo.dotyczy.urlopu.wychowawczego.przysługującego.
na.niepełnosprawne.dziecko) .

Przykład

Pracownica 8 stycznia 2014 r. złożyła wniosek o udzielenie jej 36 miesięcy urlopu 
wychowawczego. Jej mąż jest zatrudniony u innego pracodawcy. Pracodawca 
nie może udzielić jej urlopu we wnioskowanym wymiarze, a tylko w wymiarze 
35 miesięcy, ponieważ 1 miesiąc z 36 miesięcy przysługuje tylko pracowniko-
wi – ojcu dziecka. Jeżeli ojciec go nie wykorzysta, to miesiąc urlopu przepad-
nie. Gdyby po pewnym czasie okazało się, że dziecko jest niepełnosprawne, to 
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również jedno z rodziców będzie mogło wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu 
wychowawczego. Pozostały miesiąc będzie przysługiwał tylko drugiemu z rodziców.

Urlop w wymiarze 36 miesięcy dla jednego rodzica (opiekuna)

Rodzic. dziecka. ma. prawo. do. urlopu. wychowawczego. w. wymiarze. do.
36.miesięcy,.jeżeli:
n. .drugi.rodzic.dziecka.nie.żyje,
n. .drugiemu.rodzicowi.dziecka.nie.przysługuje.władza.rodzicielska,
n. .drugi.rodzic.dziecka.został.pozbawiony.władzy.rodzicielskiej.albo.taka.

władza.uległa.ograniczeniu.lub.zawieszeniu.(art ..186.§.9.k .p .) .
W.tych.przypadkach.nie.ma.bowiem.możliwości,.aby.drugi.rodzic.sko-

rzystał.z.nieprzenoszalnej.części.urlopu .
Urlop. wychowawczy. w. wymiarze. do. 36. miesięcy. przysługuje. również.

wtedy,.gdy.dziecko.pozostaje.pod.opieką.tylko.jednego.opiekuna.(art ..186..
§.10.k .p .) .

Od 1 października 2013 r. rodzice dziecka mają prawo do 
36 miesięcy urlopu wychowawczego tylko wówczas, gdy: 
drugi rodzic dziecka nie żyje, nie przysługuje mu władza 
rodzicielska, został pozbawiony władzy rodzicielskiej (także 
gdy została ona ograniczona lub zawieszona) lub dziecko 
pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Wykorzystywanie urlopu wychowawczego w częściach
Urlop.wychowawczy.może.być.wykorzystany.jednorazowo.albo.w.częściach.
–.od.1.października.2013.r ..najwyżej.w.5.częściach.(art ..186.§.8.k .p .);.do.
30.września.2013.r ..w.4.częściach ..Umożliwia.to.m .in ..podział.urlopu.mię-
dzy.rodziców.(opiekunów) ..Części.tego.urlopu.nie.muszą.–.tak.jak.w.przy-
padku. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego. i. urlopu. rodzicielskiego..
–.przypadać.bezpośrednio.jedna.po.drugiej .

Rodzice.(opiekunowie).dziecka,.którzy.do.1.października.2013.r ..korzy-
stali. z. urlopu. wychowawczego. na. dane. dziecko. w. częściach,. od. 1. paź-
dziernika.2013.r ..mają.prawo.do.wykorzystania. takiego.urlopu.w. liczbie.
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części.stanowiącej.różnicę.między.5 ..częścią.a.liczbą.części.urlopu.wycho-
wawczego.wykorzystaną.na.dane.dziecko ..Wynika.to.z.art ..2.ust ..2.ustawy.
z. 26. lipca. 2013. r .. o. zmianie. ustawy. –. Kodeks. pracy. (DzU. z. 2013. r ...
poz ..1028) .

Od 1 października 2013 r. urlop wychowawczy może być 
wykorzystany maksymalnie w 5 częściach.

Przykład

Pracownik do 30 września 2013 r. wykorzystał 2,5 roku urlopu wychowawczego 
w 4 częściach. W związku z wydłużeniem wieku dziecka, do którego można ko-
rzystać z tego urlopu (z 4. do 5. roku życia), 2 października 2013 r. złożył wniosek 
o udzielenie mu pozostałych 6 miesięcy tego urlopu. Pracodawca miał obowiązek 
udzielenia mu piątej części urlopu, ale tylko w wymiarze 5 miesięcy. Wniosek o tę 
część był bowiem składany po wejściu w życie zmian, zatem prawo do jednego 
miesiąca tego urlopu jest zarezerwowane dla drugiego rodzica. W związku z tym, 
że urlop został wcześniej wykorzystany w 4 częściach, do wykorzystania została 
tylko jedna część. Oznacza to, że albo z 5 miesięcy tego urlopu może skorzystać 
ten sam rodzic, który wykorzystał 2,5 roku urlopu (jeden miesiąc należy się drugie-
mu rodzicowi), albo pełne 6 miesięcy urlopu może wziąć drugi rodzic.

Prawo.do.wykorzystania.urlopu.w.5.częściach.dotyczy.zarówno.„zwykłe-
go”.urlopu.wychowawczego,. jak.i.urlopu.wychowawczego.wykorzystywa-
nego.na.niepełnosprawne.dziecko,.tj ..każdy.z.tych.urlopów.może.być.wyko-
rzystany.w.5.częściach .

Jednoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego 
przez rodziców

Co.do.zasady.z.urlopu.wychowawczego.może.korzystać.w.tym.samym.cza-
sie. tylko. jeden. z. rodziców. (opiekunów). dziecka .. Jednak. wyjątkowo,. tj ..
przez.pewien.okres,.z.urlopu.wychowawczego.mogą.korzystać.jednocześnie.
oboje.rodzice.(opiekunowie).dziecka ..Dotyczy.to.okresu.nieprzekraczające-
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go.obecnie.4.miesięcy.(art ..186.§.6.k .p .) ..Wcześniej.możliwe.było.jednocze-
sne.wykorzystanie.urlopu.wychowawczego.tylko.przez.3.miesiące .

Oboje rodzice mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 
przez 4 miesiące z urlopu wychowawczego.

Dotyczy.to.także.pracowników,.którzy.do.1.października.2013.r ..jedno-
cześnie. korzystali. z. urlopu. wychowawczego. na. dane. dziecko .. Ci. rodzice.
(opiekunowie). od. tego. dnia. mają. prawo. do. jednoczesnego. korzystania.
z.urlopu.wychowawczego.w.wymiarze.stanowiącym.różnicę.między.4.mie-
siącami.a.wymiarem.urlopu.wychowawczego.wykorzystanym.jednocześnie.
na.dane.dziecko ..Wynika.to.z.art ..2.ust ..1.ustawy.z.26.lipca.2013.r ..o.zmia-
nie.ustawy.–.Kodeks.pracy .

Przykład

Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego od 1 grudnia 2012 r., a pracownik  
– jej mąż – korzystał z tego uprawnienia w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 
2013 r. Zatem przez 3 miesiące korzystali z tego urlopu wspólnie. Od 1 października 
2013 r. mogą oni skorzystać jeszcze z 1 miesiąca tego urlopu w tym samym czasie.

W.razie.stwierdzenia.przez.pracodawcę,.że.w.tym.samym.czasie.z.urlopu.
wychowawczego. korzystają. oboje. rodzice. (opiekunowie). dziecka. przez.
okres.przekraczający.4.miesiące.–.wzywa.on.pracownika.do.stawienia.się.
do.pracy.w.terminie.przez.siebie.wskazanym,.nie.później.jednak.niż.w.cią-
gu.30.dni.od.dnia.powzięcia.takiej.wiadomości.i.nie.wcześniej.niż.po.upły-
wie.3.dni.od.dnia.wezwania.(art ..1862.§.3.k .p .) .

Wnioskowanie o urlop wychowawczy

Urlopu.wychowawczego.udziela.się.tylko.na.wniosek.pracownika.(art ..186.
§.7.k .p .) ..Pracodawca.nie.może.go.udzielić.z.własnej.inicjatywy,.czyli.„wy-
słać”.pracownika.na. ten.urlop .. Jest. to.bowiem.urlop.bezpłatny,. tj ..w. jego.
okresie.nie.przysługuje.ani.wynagrodzenie.za.pracę,.ani.zasiłek.z.ubezpie-
czenia.społecznego .
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Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wycho-
wawczego jedynie na jego pisemny wniosek.

Wniosek. o. udzielenie. urlopu. wychowawczego. składa. się. pracodawcy.
w.formie.pisemnej.na.2.tygodnie.przed.rozpoczęciem.okresu,.w.którym.za-
mierza.się.korzystać.z.tego.urlopu.(§.1.rozporządzenia.Ministra.Pracy.i.Po-
lityki.Społecznej.z.19.września.2013.r ..w.sprawie.szczegółowych.warunków.
udzielania.urlopu.wychowawczego.–.DzU.z.2013.r ..poz ..1139,.dalej:.rozpo-
rządzenie.o.urlopach.wychowawczych) ..Jeżeli.wniosek.o.udzielenie.urlopu.
wychowawczego.został.złożony.bez.zachowania.tego.terminu,.urlopu.udzie-
la.się.nie.później.niż.z.dniem.upływu.2.tygodni.od.dnia.złożenia.tego.wnios-.
ku.(§.4.ust ..2.rozporządzenia.o.urlopach.wychowawczych) .

Do. zachowania. pisemnej. formy. czynności. prawnej. wystarcza. złożenie.
własnoręcznego.podpisu.na.dokumencie.obejmującym. treść.oświadczenia.
woli.(art ..78.k .c ..w.zw ..z.art ..300.k .p .) ..Formie.pisemnej.jest.też.równoważ-
ne.oświadczenie.woli.złożone.w.postaci.elektronicznej,.opatrzone.bezpiecz-
nym.podpisem.elektronicznym.weryfikowanym.za.pomocą.ważnego.kwali-
fikowanego.certyfikatu .

Wniosek o urlop wychowawczy musi być podpisany przez 
pracownika.

Zatem.wniosek.może.być.sporządzony.przez.pracownika.odręcznie.albo.
może.być.napisany.na.komputerze,. ale.pracownik.musi.go.własnoręcznie.
podpisać ..

Natomiast.formą.pisemną.nie.jest.ani.faks,.ani.„zwykły”.e-mail.(tj ..bez.
certyfikowanego.podpisu.elektronicznego) .

Wniosek.o.udzielenie.urlopu.wychowawczego.musi.zawierać:
n. .wskazanie.daty.rozpoczęcia.i.zakończenia.urlopu.wychowawczego,
n. .wskazanie.okresu.urlopu.wychowawczego,.który.dotychczas.został.wy-

korzystany.na.dane.dziecko,
n. .określenie. liczby. części. urlopu. wychowawczego,. z. których. dotychczas.

skorzystano.na.dane.dziecko .
Do.wniosku.o.udzielenie.urlopu.wychowawczego.pracownik.załącza.do-

datkowo.oświadczenia/dokumenty,.o.których.mowa.w.dalszej.części.publi-
kacji.na.str ..15 .
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Wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego

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

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

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

     Pani/Pan
     ..............................................................................
     ..............................................................................
     (imię i nazwisko pracodawcy albo osoby
          go reprezentującej i jej stanowisko)

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Na podstawie art. 186 § 1 i 7 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o udzie-
lenie mi urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad moją cór-
ką/moim synem ..................................................... urodzoną/urodzonym* w dniu ...................
.........................., na okres od dnia ................................................. do dnia .........................................

Dotychczas wykorzystany urlop wychowawczy na moją córkę/mojego syna* wyniósł 
............. miesięcy. Urlop ten był wykorzystany w .......... częściach. Dotychczas urlop wy-
chowawczy na moją córkę/mojego syna nie był wykorzystywany*.

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

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna)

Do.wniosku.o.urlop.wychowawczy.dołącza.się.pisemne.oświadczenie.dru-
giego.rodzica.(opiekuna).dziecka.o.braku.zamiaru.korzystania.z.urlopu.wy-
chowawczego.przez.okres.wskazany.we.wniosku.albo.o.okresie,.w.którym.
zamierza. on. korzystać. z. urlopu. wychowawczego. (to. drugie. oświadczenie.
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składa.się,.jeżeli.zamiarem.rodziców.lub.opiekunów.dziecka.jest.jednocze-
sne.korzystanie.z.tego.urlopu) ..Oboje.rodzice.(opiekunowie).mogą.bowiem.
korzystać. z. tego. urlopu. wspólnie. tylko. przez. okres. maksymalnie. 4. mie-.
sięcy.(szczegółowo.opisaliśmy.tę.kwestię.na.str ..12-13.książki) .

Wzór oświadczenia drugiego rodzica (opiekuna) 
dotyczący korzystania z urlopu wychowawczego

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

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

.................................................
(imię i nazwisko drugiego

z rodziców/opiekunów dziecka)

                                     Pani/Pan
     ................................................................................
     ................................................................................
      (imię i nazwisko pracodawcy albo osoby
        go reprezentującej i jej stanowisko)

Oświadczenie w sprawie wykorzystywania  
urlopu wychowawczego

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 wrześ- 
nia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego 
(DzU z 2013 r. poz. 1139) oświadczam, że w okresie od ....................................................... 
do ............................................. nie zamierzam/zamierzam korzystać z urlopu wychowaw-
czego w celu sprawowania opieki nad moją córką/moim synem*.

 ....................................................................
                                                                                          (podpis rodzica/opiekuna dziecka)

* niepotrzebne skreślić
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Takie. oświadczenie. w. sprawie. zamiaru. wykorzystywania. (niewykorzy-
stywania).urlopu.wychowawczego.nie.jest.wymagane.tylko.w.razie:
n. .ograniczenia. drugiemu. rodzicowi. albo. pozbawienia. drugiego. rodzica.

władzy.rodzicielskiej,
n. .ograniczenia.albo.zwolnienia.z.opieki.drugiego.opiekuna.dziecka,
n. .gdy. zachodzą. niedające. się. usunąć. przeszkody. do. uzyskania. takiego.

oświadczenia .
W.razie.zaistnienia.takich.okoliczności.do.wniosku.o.urlop.wychowaw-

czy.dołącza.się.odpowiednio:
n. .prawomocne.orzeczenie.sądu.o.ograniczeniu.drugiemu.rodzicowi.władzy.

rodzicielskiej. albo. o. pozbawieniu. drugiego. rodzica. władzy. rodziciel-
skiej,

n. .prawomocne. orzeczenie. sądu. o. ograniczeniu. albo. zwolnieniu. z. opieki.
drugiego.opiekuna.dziecka,

n. .dokumenty.lub.pisemne.oświadczenie,.potwierdzające,.że.zachodzą.
niedające. się. usunąć. przeszkody. do. uzyskania. pisemnego. oświad-
czenia.drugiego. rodzica. lub.opiekuna.dziecka.o.braku.zamiaru.ko-
rzystania. z. urlopu. wychowawczego. przez. okres. wskazany. we..
wniosku .

Dokumenty poświadczające prawo do urlopu w wymiarze 36 miesięcy

Rodzic.(opiekun).dziecka.składający:
n. .wniosek.o.urlop.wychowawczy.w.wymiarze.36.miesięcy.albo
n. .wniosek.o.kolejną.część.urlopu.wychowawczego,.w.sytuacji.gdy.ko-

rzystał. z. poprzednich. części. tego. urlopu,. a. wymiar. urlopu. wycho-
wawczego.określony.we.wnioskowanej.części.oraz.okres.urlopu.do-
tychczas. wykorzystany. na. dane. dziecko. obejmuje. łącznie.
36.miesięcy,

zawiera. w. nim. dodatkowo. oświadczenie. dotyczące. okoliczności,. które.
uprawniają.go.do.korzystania.z.pełnego.wymiaru.urlopu .

W.takim.przypadku.do.wniosku.o.udzielenie.urlopu.wychowawczego.do-
łącza.się:
n. .akt. zgonu. drugiego. rodzica. dziecka. –. w. przypadku. gdy. drugi. rodzic.

dziecka.nie.żyje,
n. .prawomocne.orzeczenie.sądu.o.ubezwłasnowolnieniu.drugiego.rodzica,.

dokument.potwierdzający.niepełnoletność.drugiego.rodzica,.gdy.rodzice.
dziecka.nie.są.małżeństwem,.albo.prawomocne.orzeczenie.sądu.o.ustale-
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niu. ojcostwa,. w. którym. sąd. nie. przyznał. ojcu. władzy. rodzicielskiej..
–.w.przypadku.gdy.drugiemu.rodzicowi.dziecka.nie.przysługuje.władza.
rodzicielska,

n. .prawomocne. orzeczenie. sądu. o. pozbawieniu. drugiego. rodzica. władzy.
rodzicielskiej.albo.o.jej.ograniczeniu.lub.zawieszeniu.–.w.przypadku.gdy.
drugi.rodzic.dziecka.został.pozbawiony.władzy.rodzicielskiej.albo.taka.
władza.uległa.ograniczeniu.lub.zawieszeniu,

n. .prawomocne.orzeczenie.sądu.o.przyznaniu.opieki.nad.dzieckiem.jedne-
mu.opiekunowi.albo.o.zwolnieniu.drugiego.opiekuna.z.opieki.–.w.przy-
padku.gdy.dziecko.pozostaje.pod.opieką.jednego.opiekuna .

Wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego 
w wymiarze 36 miesięcy

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

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

   (imię i nazwisko oraz
stanowisko pracownika)

     Pani/Pan
     .............................................................................
     ..............................................................................
     (imię i nazwisko pracodawcy albo osoby
        go reprezentującej i jej stanowisko)

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Na podstawie art. 186 § 1, 2 i 9–10 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą prośbą 
o udzielenie mi urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad mo-
ją córką/moim synem ..................................................... urodzoną/urodzonym* w dniu .........
...................................., na okres od dnia .................................... do dnia ............................................
Dotychczas wykorzystany urlop wychowawczy na moją córkę/mojego syna* wyniósł 
............. miesięcy. Urlop ten był wykorzystany w .......... częściach./Dotychczas urlop wy-
chowawczy na moją córkę/mojego syna nie był wykorzystywany*.
Jednocześnie informuję, że jestem uprawniona/uprawniony do urlopu wychowaw-
czego w wymiarze 36 miesięcy ze względu na to, że drugi rodzic dziecka nie żyje/
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/drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska/drugi rodzic dziecka zo-
stał pozbawiony władzy rodzicielskiej/władza rodzicielska drugiego rodzica uległa ogra-
niczeniu/władza rodzicielska drugiego rodzica uległa zawieszeniu/dziecko pozostaje pod 
opieką tylko jednego opiekuna, tj. moją (w załączeniu dokument to poświadczający)*.

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

Zał.: Dokument poświadczający pozostawanie dziecka pod wyłączną opieką  
wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

Dokumenty poświadczające niepełnosprawność dziecka 

W.przypadku.gdy.pracownik.zamierza.korzystać.z.urlopu.wychowawczego.
z. tytułu.niepełnosprawności.dziecka,.do.wniosku.o.udzielenie.urlopu.wy-
chowawczego. dołącza. także. orzeczenie. o. niepełnosprawności. lub. stopniu.
niepełnosprawności. dziecka .. Takie. orzeczenia. wydają. powiatowe. i. woje-
wódzkie. zespoły. do. spraw. orzekania. o. niepełnosprawności,. działające. na.
podstawie.ustawy.z.27.sierpnia.1997.r ..o.rehabilitacji.zawodowej.i.społecz-
nej. oraz. zatrudnianiu. osób. niepełnosprawnych. (j .t ..DzU.z.2011. r .. nr. 127,.
poz ..721;.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..1645) .

Zespoły.te.wydają.orzeczenia.o:
n. .niepełnosprawności.osób,.które.nie.ukończyły.16 ..roku.życia,
n. .stopniu.niepełnosprawności.osób,.które.ukończyły.16 ..rok.życia.(§.2.pkt.1.

i. 2. rozporządzenia. Ministra. Gospodarki,. Pracy. i. Polityki. Społecznej..
z.15. lipca.2003. r ..w. sprawie.orzekania.o.niepełnosprawności. i. stopniu.
niepełnosprawności. –. DzU. nr. 139,. poz .. 1328;. ost .. zm .. DzU. z. 2009. r ...
nr.224,.poz ..1803) .

Udzielanie urlopu wychowawczego

Pracodawca.jest.zobowiązany.udzielić.pracownikowi.urlopu.wychowawcze-
go.na.okres.wskazany.we.wniosku ..Jednak.w.przypadku.złożenia.wniosku.
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o.udzielenie.urlopu.wychowawczego.po.dokonaniu.wypowiedzenia.umowy.
o. pracę,. urlopu. udziela. się. na. okres. nie. dłuższy. niż. do. dnia. rozwiązania.
umowy.o.pracę ..Urlop.wychowawczy.jest.bowiem.uprawnieniem.pracowni-
czym,.zatem.można.z.niego.korzystać.tylko.w.okresie.pozostawania.w.sto-
sunku.pracy .

Przykład

Pracodawca 25 listopada 2013 r. wypowiedział pracownicy umowę o pra-
cę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Następnego dnia 
pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej 30-miesięcznego urlopu wycho-
wawczego. W związku z tym, że wniosek został złożony już po wypowiedzeniu 
umowy o pracę, okres wypowiedzenia biegnie i 28 lutego 2014 r. umowa się 
rozwiąże. Dlatego pracodawca powinien udzielić pracownicy tego urlopu – nie 
później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku, tj. od 10 grudnia 
2013 r., ale tylko do 28 lutego 2014 r., a nie na pełny wnioskowany przez nią 
okres.

Dotyczy.to.także.udzielania.urlopu.pracownikom.zatrudnionym.na.pod-
stawie.terminowych.umów.o.pracę ..

Udzielenie. pracownikowi. zatrudnionemu. na. podstawie. umowy. na. czas.
określony.urlopu.wychowawczego.(…).na czas dłuższy niż do końca okresu, 
na który została zawarta ta umowa, może być – w zależności od okoliczności 
konkretnego przypadku – uznane za zawarcie w sposób dorozumiany umowy 
o pracę na czas nieokreślony, jeżeli istnieją podstawy do wniosku, że taki 
był zgodny zamiar stron i cel umowy.(uchwała.Sądu.Najwyższego.z.21.listo-
pada.1978.r .,. I.PZP.28/78,.OSNC.1979/5/92,.więcej:.www .ekspert3 .infor-
lex .pl) .

Wycofanie wniosku o urlop wychowawczy

Pracownik.może.wycofać.wniosek.o.udzielenie.urlopu.wychowawczego.nie.
później.niż.na.7.dni.przed.rozpoczęciem.tego.urlopu,.składając.pracodawcy.
pisemne.oświadczenie.w.tej.sprawie.(§.5.rozporządzenia.o.urlopach.wycho-
wawczych) .. Pracodawca. nie. może. w. takim. przypadku. nie. zgodzić. się. na.
wycofanie.wniosku.o.urlop.wychowawczy .
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Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu 
wychowawczego

W. związku. ze. złożeniem. wniosku. o. urlop. wychowawczy. stosunek. pracy.
pracownika.podlega.szczególnej.ochronie.przed.wypowiedzeniem.i.rozwią-
zaniem ..Pracodawca.nie.może.wypowiedzieć.ani.rozwiązać.umowy.o.pracę.
w.okresie.od.dnia.złożenia.przez.pracownika.wniosku.o.udzielenie.urlopu.
wychowawczego.do.dnia.zakończenia.tego.urlopu.(art ..1861.k .p .) .

Przykład

Pracownik 31 stycznia 2014 r. złożył wniosek o udzielenie mu urlopu wychowawczego 
na okres od 14 lutego 2014 r. do 13 lutego 2015 r. Począwszy od 31 stycznia 2014 r., 
pracodawca nie może już wręczyć temu pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę 
(z wyjątkami dotyczącymi szczególnych sytuacji opisanymi w dalszej części książki).

Rozwiązanie.przez.pracodawcę.umowy.w.czasie.urlopu.wychowawczego.
jest.jednak.dopuszczalne:
n. .w.razie.ogłoszenia.upadłości.lub.likwidacji.pracodawcy,
n. .gdy.zachodzą.przyczyny.uzasadniające.rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.

wypowiedzenia.z.winy.pracownika.(inaczej.niż.w.przypadku.urlopu.ma-
cierzyńskiego.–.nie. jest.na. to.wymagana.zgoda.zakładowej.organizacji.
związkowej. reprezentującej. pracownika),. pracodawca. musi. tylko. skon-
sultować. z. organizacją. związkową. zamiar. zwolnienia. pracownika. bez.
wypowiedzenia,

n. .w.razie.zwolnień.grupowych.i.indywidualnych.dokonywanych.na.podsta-
wie.ustawy.z.13.marca.2003.r ..o.szczególnych.zasadach.rozwiązywania.
z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przyczyn.niedotyczących.pracowni-
ków.(DzU.nr.90,.poz ..844;.ost ..zm ..DzU.z.2008.r ..nr.237,.poz ..1654,.da-
lej:.ustawa.o.zwolnieniach.grupowych) ..Tę.ustawę.stosuje.się.jednak.tyl-
ko.do.pracodawców.zatrudniających.20.i.więcej.pracowników .
W. przypadku. zwolnień. grupowych. szczególna. ochrona. pracowników.

w.okresie.od.dnia.złożenia.wniosku.o.urlop.wychowawczy.do.dnia.zakoń-
czenia.tego.urlopu.jest.uchylona.(art ..5.ust ..1.ustawy.o.zwolnieniach.grupo-
wych) .. W. sytuacji. zwolnień. indywidualnych. z. przyczyn. niedotyczących.
pracowników.pracodawca.może.rozwiązać.stosunki.pracy.z.tymi.pracowni-
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kami.–.w.drodze.wypowiedzenia.–.pod.warunkiem.niezgłoszenia.sprzeciwu.
przez.zakładową.organizację.związkową,.w.terminie.14.dni.od.otrzymania.
zawiadomienia. o. zamierzonym. wypowiedzeniu. (art .. 10. ust .. 2. ustawy.
o. zwolnieniach. grupowych) .. Potwierdził. to. Sąd. Najwyższy. w. uchwale..
z. 15. lutego. 2006. r .. (II. PZP. 13/05,. OSNP. 2006/21–22/315,. więcej:. www .
ekspert3 .inforlex .pl),.w.której.stwierdził,.że:

( . . .).przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 13 marca 2003 r. (…) mogą stano-
wić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu 
wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewi-
dziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p..( . . .) .

Natomiast.pracodawcy,.którzy.zatrudniają.poniżej.20.pracowników,.nie.
mogą.zwolnić.z.pracy.pracownika.w.czasie.urlopu.wychowawczego.z.przy-
czyn. leżących. po. stronie. pracodawcy .. Nie. dotyczy. to. jedynie. likwidacji.
i.upadłości.pracodawcy .

Przykład

Pracodawca zatrudniający 21 pracowników 30 listopada 2013 r. wypowiedział pra-
cownicy umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym do 30 czerwca 2014 r. Jako przy-
czynę wypowiedzenia pracodawca podał likwidację stanowiska pracy. Ponieważ 
pracodawca podlega ustawie o zwolnieniach grupowych, mógł z takiej przyczyny 
wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy na urlopie wychowawczym. Jego postę-
powanie było prawidłowe.

Nie. ma. żadnych. przeszkód,. aby. w. okresie. od. dnia. złożenia. wniosku.
o.udzielenie.urlopu.wychowawczego.do.dnia.zakończenia.tego.urlopu.umo-
wę.o.pracę.wypowiedział.pracownik,.a.także.by.umowa.została.rozwiązana.
na.mocy.porozumienia.stron.(nieistotne.z.czyjej.inicjatywy.zawartego) .

Praca i nauka w czasie urlopu wychowawczego

W.czasie.urlopu.wychowawczego.pracownik.ma.prawo.podjąć.pracę.zarob-
kową. u. dotychczasowego. lub. innego. pracodawcy. albo. inną. działalność,.
a.także.naukę.lub.szkolenie,.jeżeli.nie.wyłącza.to.możliwości.sprawowania.
osobistej.opieki.nad.dzieckiem.(art ..1862.§.1.k .p .) ..Podjęcie pracy lub innej 
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działalności może oznaczać zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak rów-
nież zawarcie umowy cywilnoprawnej lub działalność na własny rachunek 
albo wolontariat (Kodeks. pracy. 2010 .. Komentarz. pod. red .. prof .. dr .. hab ...
B ..Wagnera,.Gdańsk.2010) .

W.praktyce.przyjmuje.się,.że.w.trakcie.urlopu.wychowawczego.pracownik.
może.wykonywać.pracę.na.podstawie.umowy.zlecenia.lub.umowy.o.dzieło,.
a. nawet. prowadzić. własną. działalność. gospodarczą .. W. tych. przypadkach.
zwykle. to.sam.pracownik.decyduje.o.porze.wykonywania.pracy ..Ma.zatem.
możliwość.jej.godzenia.ze.sprawowaniem.opieki.nad.dzieckiem ..Uznaje.się.
także,.że.dopuszczalna.jest.praca.w.ramach.umowy.o.pracę.na.część.etatu .

Jednak.w.wyroku.z.25.marca.2011.r ..(I.OSK.2066/10,.patrz:.www .eks-
pert3 .inforlex .pl).NSA.orzekł,.że:

( . . .).podjęcie zatrudnienia w okresie korzystania przez pracownika z urlo-
pu wychowawczego jest dopuszczalne wyjątkowo wtedy, gdy nie doprowadzi 
do wyłączenia możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ..
Ocena co do możliwości sprawowania przez pracownika osobistej opieki 
nad dzieckiem musi odnosić się do czasu podjętej pracy, a nie do całego 
okresu urlopu wychowawczego..( . . .)

W.tej.sprawie.sąd.uznał,.że.podjęcie.przez.pracownicę.pracy.na.1/2.etatu.
(świadczenie.pracy.w.siedzibie.pracodawcy.w.godz ..od.8 .00.do.12 .00,.bez.
kontaktu.z.dzieckiem.w.tym.czasie).powodowało,.że.nie.sprawuje.ona.oso-
bistej.opieki.nad.dzieckiem .

Mimo.że.żaden.przepis.nie.nakłada.na.pracownika.obowiązku.informo-
wania.pracodawcy.o.podjętej. pracy. lub. innej. aktywności.w.czasie.urlopu.
wychowawczego,.to.ze.względu.na.obowiązek.ubezpieczeniowy.konieczne.
jest.poinformowanie.pracodawcy,.który.udzielił.urlopu,.o.posiadaniu.innego.
tytułu.do.ubezpieczeń.(np ..umowy.o.pracę,.umowy.zlecenia,.własnej.dzia-
łalności) .

Pracownik nie musi informować pracodawcy o podjęciu 
nauki w czasie urlopu wychowawczego.

Jeżeli. jednak.pracodawca.dowie.się.o.podjęciu.zatrudnienia,. to.w.razie.
ustalenia,.że.pracownik.trwale.zaprzestał.sprawowania.osobistej.opieki.nad.
dzieckiem,.wzywa.pracownika.do.stawienia.się.do.pracy.w.terminie.przez.
siebie.wskazanym,.nie.później.jednak.niż.w.ciągu.30.dni.od.dnia.powzięcia.
takiej.wiadomości.i.nie.wcześniej.niż.po.upływie.3.dni.od.dnia.wezwania.
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(art ..1862.§.2.k .p .) ..Takie.polecenie.pracodawcy.jest.dla.pracownika.wiążą-
ce .. Niestawienie. się. do. pracy. w. terminie. oznaczonym. przez. pracodawcę.
może.zostać.potraktowane.jako.nieusprawiedliwiona.nieobecność.w.pracy ..
Z.tego.tytułu.pracodawca.może.wyciągnąć.wobec.pracownika.konsekwen-
cje.służbowe,.np ..nałożyć.na.niego.karę.porządkową,.a.nawet.wręczyć.mu.
wypowiedzenie.umowy.o.pracę.albo.zwolnienie.dyscyplinarne .

Pracownik odwołany z urlopu wychowawczego z powodu 
zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
musi stawić się do pracy.

 
Rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego

Pracownik.może.zrezygnować.z.urlopu.wychowawczego:
n. .w.każdym.czasie.–.za.zgodą.pracodawcy,
n. .po.uprzednim.zawiadomieniu.pracodawcy.–.najpóźniej.na.30.dni.przed.

terminem.zamierzonego.podjęcia.pracy.–.art ..1863.k .p .

Wzór oświadczenia pracownika o rezygnacji z urlopu 
wychowawczego

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

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

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

     Pan/Pani
                                      ...................................................................................
                        (imię i nazwisko pracodawcy albo osoby

                             go reprezentującej i jej stanowisko)

Rezygnacja z urlopu wychowawczego
Na podstawie art. 1863 Kodeksu pracy uprzejmie informuję, że rezygnuję z pozostałej 
części urlopu wychowawczego udzielonego mi na okres od ............................................ 
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do .............................................. Proszę o dopuszczenie mnie do pracy od dnia ......................
............., a w przypadku nieuwzględnienia mojej prośby co do terminu powrotu – o do-
puszczenie mnie do pracy z upływem 30 dni od dnia otrzymania tego pisma.

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

Pracodawca.musi.przyjąć.do.pracy.pracownika. rezygnującego.z.urlopu.
wychowawczego .. Może. to. zrobić. od. razu. po. złożeniu. przez. pracownika.
wniosku.w.tej.sprawie.albo.najpóźniej.po.30.dniach.od.złożenia.wniosku .

Pracodawca musi dopuścić rezygnującego z urlopu wy-
chowawczego pracownika do pracy w ciągu 30 dni  
od złożenia wniosku w tej sprawie.

 
Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Pracodawca.dopuszcza.pracownika.po.zakończeniu.urlopu.wychowawczego.do.
pracy.na.dotychczasowym.stanowisku,.a.jeżeli.nie.jest.to.możliwe,.na.stanowi-
sku.równorzędnym.z.zajmowanym.przed.rozpoczęciem.urlopu.lub.na.innym.sta-
nowisku.odpowiadającym.jego.kwalifikacjom.zawodowym,.za.wynagrodzeniem.
nie.niższym.od.wynagrodzenia.za.pracę.przysługującego.pracownikowi.w.dniu.
podjęcia.pracy.na.stanowisku.zajmowanym.przed.tym.urlopem.(art ..1864.k .p .) .

Powierzenie. pracownikowi. powracającemu. po. urlopie. wychowawczym.
stanowiska. równorzędnego. lub. odpowiadającego. jego. kwalifikacjom. nie.
wymaga. wypowiedzenia. przez. pracodawcę. dotychczasowych. warunków.
pracy.(wyrok.SN.z.1.października.1984.r .,.I.PRN.129/84,.OSNC.1985/7/93,.
więcej:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..Odbywa.się.to.więc.w.drodze.polecenia.
pracodawcy ..Przepis.nie.zastrzega.przy.tym.formy.pisemnej,.jednak.jest.ona.
pożądana,.choćby.dla.celów.dowodowych ..Pracownik.co.do.zasady.powi-
nien.być.faktycznie.zatrudniony.na.stanowisku.pracy.wynikającym.z.umo-
wy.o.pracę ..Dlatego.warto.sporządzić.dla.pracownika.powracającego.z.urlo-
pu.wychowawczego.pismo.powierzające.mu.nowe.(inne).stanowisko.pracy.
bądź.choćby. sporządzić.notatkę.w. tej. sprawie. i.włączyć. ją.do.akt.osobo-
wych.pracownika .
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Jeżeli pracodawca powierza pracownikowi powracające-
mu do pracy po urlopie wychowawczym inną pracę niż 
określona w umowie o pracę, nie musi dokonywać wypo-
wiedzenia zmieniającego.

W. uzasadnieniu. wyroku. z. 29. stycznia. 2008. r .. (II. PK. 143/07,. OSNP.
2009/5–6/67).Sąd.Najwyższy.stwierdził,.że.przepis.art ..1864.Kodeksu.pracy.
(…).regułą czyni bowiem obowiązek pracodawcy zatrudnienia pracownika 
powracającego z urlopu wychowawczego na dotychczasowym stanowisku, 
a dopiero wówczas, gdy nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym 
lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom. ( . . .)

Pracodawca. nie. może. odmówić. zatrudnienia. pracownika. po. urlopie.
wychowawczym. nawet. wtedy,. gdy. nie. dysponuje. stanowiskiem. dotych-
czasowym,.równorzędnym.lub.odpowiadającym.jego.kwalifikacjom ..Do-
puszczenie. do. pracy. jest. bezwzględnym. obowiązkiem. pracodawcy .. Nie.
oznacza. to. jednak.braku.możliwości.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.po.
powrocie.z.urlopu.wychowawczego.(uzasadnienie.uchwały.SN.z.30.grud-
nia.1985.r .,. III.PZP.50/85,.OSNC.1986/7–8/118) ..Wypowiedzenie.może.
zostać.pracownikowi.złożone.pierwszego.dnia.po.powrocie.z.urlopu.wy-
chowawczego .. Wówczas. uzasadnieniem. tego. wypowiedzenia. może. być.
np ..likwidacja.stanowiska.pracy.oraz.niemożność.zatrudnienia.pracowni-
ka. na. stanowisku. równorzędnym. z. zajmowanym. przed. rozpoczęciem.
urlopu.lub.na.innym.stanowisku.odpowiadającym.jego.kwalifikacjom.za-
wodowym .

( . . .). Oceny niemożliwości lub niecelowości przywrócenia do pracy  
(art. 45 § 2 k.p.) pracownicy, której umowę o pracę wypowiedziano w czasie 
urlopu wychowawczego z powodu likwidacji jej stanowiska pracy, dokonuje 
się z uwzględnieniem, że po zakończeniu tego urlopu ma ona prawo powrotu 
do pracy na stanowisko równorzędne, a nie na to samo.(wyrok.SN.z.15.maja.
1997.r .,. I.PKN.158/97,.OSNP.1998/7/212,.więcej:.www .ekspert3 .inforlex .
pl) .. Zatem. decydując. o. wypowiedzeniu. umowy. o. pracę. pracownikowi.
w.czasie.urlopu.wychowawczego,.pracodawca.musi.brać.pod.uwagę.nie.tyl-
ko.likwidację.jego.stanowiska.pracy,.ale.i.to,.czy.dysponuje.stanowiskiem.
równorzędnym.albo.innym.odpowiadającym.kwalifikacjom.pracownika ..Je-
żeli.posiada.takie.stanowisko,.nie.może.wypowiedzieć.pracownikowi.umo-
wy.o.pracę .
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( . . .).Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia pracownika powra-
cającego do pracy po urlopie wychowawczym nie jest wynagrodzenie pobie-
rane przez niego przed urlopem, lecz wynagrodzenie przysługujące w dniu 
podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed urlopem. (wyrok. SN.
z.29.stycznia.2008.r .,.II.PK.143/07,.OSNP.2009/5–6/67) ..Punktem.odniesie-
nia. nie. jest. więc. wynagrodzenie. przysługujące. pracownikowi. przed. urlo-
pem,.ale.wynagrodzenie.przysługujące.na.danym.stanowisku.pracy.na.dzień.
powrotu.pracownika.z.urlopu ..Ponadto.z.uzasadnienia.tego.wyroku.wynika,.
że.jeżeli.u.pracodawcy.nie.ma.przepisów.regulujących.zasady.wynagradza-
nia.(np ..regulaminu.wynagradzania),.to.za.punkt.odniesienia.należy.przyjąć.
aktualne.zarobki.innego.pracownika.zajmującego.w.dniu.powrotu.do.pracy.
pracownika.z.urlopu.to.samo.stanowisko,.co.pracownik.przed.urlopem .

Przykład

Pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego w 2012 r. Przysługi-
wało jej wówczas wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3500 zł. Obecnie pracow-
nica wraca do pracy. Na skutek reorganizacji w firmie jej stanowisko pracy zostało 
zlikwidowane, będzie więc zatrudniona na równorzędnym stanowisku w innym 
dziale. Ma ona prawo do wynagrodzenia nie niższego od wynagrodzenia za pracę 
przysługującego jej w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym 
urlopem. Jeżeli na stanowisku, które zajmowała przed urlopem, obecnie obowiązu-
je wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4200 zł, to powinna otrzymać co najmniej 
takie wynagrodzenie.

Okres.urlopu.wychowawczego,.w.dniu. jego.zakończenia,.wlicza.się.do.
okresu.zatrudnienia,.od.którego.zależą.uprawnienia.pracownicze.(art ..1865.

k .p .) .

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Korzystanie.z.urlopu.wychowawczego.może.mieć.wpływ.na.wymiar.przy-
sługującego.pracownikowi.urlopu.wypoczynkowego .

Nie.zmieniły.się.zasady.naliczania.tego.urlopu.w.przypadku,.gdy.pra-
cownik.rozpoczyna.korzystanie.z.urlopu.wychowawczego.w.jednym.roku.
kalendarzowym. i.powraca.z. tego.urlopu.w. innym. roku.kalendarzowym ..
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W.roku,.w.którym.pracownik.udaje.się.na.urlop.wychowawczy,.ma.prawo.
do.urlopu.wypoczynkowego.w.pełnym.wymiarze,.a.w.roku,.w.którym.po-
wraca.z. tego.urlopu.po. trwającym.co.najmniej.1.miesiąc.okresie.urlopu.
wychowawczego.–.w.wymiarze.proporcjonalnym.(art ..1552.§.1.pkt.2.k .p .) .

Przykład

Przyjmijmy, że pracownica rozpocznie urlop wychowawczy 1 kwietnia 2014 r. Za-
mierza z niego wrócić do pracy 31 sierpnia 2015 r. Za 2014 r. przysługuje jej urlop 
wypoczynkowy w pełnym wymiarze, a za 2015 r. w wymiarze 4/12 z przysługujące-
go jej wymiaru urlopu, tj. 20 lub 26 dni.

Natomiast.po.zmianie.przepisów.od.1.października.2013.r ..nie.obniża.się.
już.wymiaru.urlopu.wypoczynkowego.pracownika,.który.rozpoczął.i.zakoń-
czył.urlop.wychowawczy.w.tym.samym.roku.kalendarzowym .

Przykład

Przyjmijmy, że pracownik będzie korzystał z urlopu wychowawczego w okresie od 1 kwiet-
nia do 30 października 2014 r. Za 2014 r. będzie mu przysługiwał urlop wypoczynkowy 
w pełnym wymiarze. Nie będzie on już obniżany o 1/12 za każdy pełny miesiąc urlopu wy-
chowawczego, tak jak to było w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2013 r.

Ponadto.do.Kodeksu.pracy.wprowadzono.nowy.przepis.–.art ..2931 ..Wy-
nika.z.niego,.że.bieg.przedawnienia.roszczenia.o.urlop.wypoczynkowy.nie.
rozpoczyna.się,.a.rozpoczęty.ulega.zawieszeniu.na.czas.korzystania.z.urlo-
pu.wychowawczego .

Podleganie ubezpieczeniom społecznym 
i zdrowotnemu na urlopach wychowawczych 

Osoba.korzystająca.z.urlopu.wychowawczego. jest.objęta.ubezpieczeniami.
emerytalnym.i.rentowymi.w.okresie.korzystania.z.tego.urlopu,.jeśli.nie.jest.
emerytem. ani. rencistą. i. nie. posiada. innego. tytułu. do. ubezpieczeń. (art .. 6.
ust ..1.pkt.19,.art ..9.ust ..6.oraz.art ..13.pkt.13.ustawy.z.13.października.1998.r ..
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o. systemie. ubezpieczeń. społecznych;. j .t .. DzU. z.2013. r .. poz .. 1442;. dalej:.
ustawa.systemowa) ..

Przykład 

Mariola C., opiekująca się w trakcie urlopu wychowawczego swoją 1,5-roczną córką, 
15 stycznia br. zaczęła wykonywać umowę zlecenia (na rzecz innego podmiotu niż 
pracodawca, który udzielił jej urlopu wychowawczego). Od tego dnia zleceniodawca 
powinien zgłosić ją do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jako zleceniobior-
cę, a pracodawca powinien zaprzestać składania imiennych raportów z wykazany-
mi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane z budżetu za 
osobę przebywającą na urlopie wychowawczym. 

Osoba.przebywająca.na.urlopie.wychowawczym.powinna.złożyć.swojemu.
pracodawcy.oświadczenie ..Na. jego.podstawie.pracodawca.prześle.do.ZUS.
stosowne.dokumenty.ubezpieczeniowe.(zob ..na.str ..37.rozdział.„Dokumenty.
rozliczeniowe”) ..

Wzór oświadczenia składanego płatnikowi składek przez 
osobę przebywającą na urlopie wychowawczym

Oświadczenie
dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  

osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
(wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.)

Nazwisko … Czerniakowska…………….....................................................................................
Imię ………. Mariola ………………………............................................................................................ 
Data urodzenia ... 24.09.1982 r. ............ PESEL ... 820924444585 ………..……......……....... 
seria i nr dok. tożsamości: dowód – paszport*/ ….………..………………………..…...................
Miejsce zamieszkania … 01-132 Warszawa, ul. Puławska 234/27 ........................

Oświadczam, że: 
– mam ustalone prawo do emerytury Tak /Nie* 
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 – mam ustalone prawo do renty (**) Tak/ Nie* 
 jeśli tak, podać od kiedy oraz numer decyzji …………............................................................. 
............................................................................................................................................................... 
– posiadam inny tytuł/y do ubezpieczeń społecznych Tak /Nie* 
jeśli tak, podać jaki... Umowa zlecenia …………................................................................. 
jeśli tak, podać okres/y (od kiedy do kiedy) ... 15.01.2014 r. – 31.12.2014 r. ............ 
...............................................................................................................................................................

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświad-
czeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić płatnika składek. 

..... 15.01.2014 r. …………  ... M. Czerniakowska ……........ 
            (Data )                                                      (Podpis) 

(*)  niepotrzebne skreślić 
(**)  z wyjątkiem rent przyznanych na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renta wyrównaw-

cza) oraz rent socjalnych przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z 27 czerwca 2003 r. 

o rencie socjalnej (j.t. DzU z 2013 r. poz. 982).

Osoba. mająca. dodatkowy. tytuł. do. ubezpieczeń. (poza. urlopem. wycho-
wawczym).podlega.obowiązkowym.ubezpieczeniom.społecznym.z.tego.do-
datkowego. tytułu .. Nie. podlega. natomiast. ubezpieczeniom. emerytalnemu.
i.rentowym.z.tytułu.urlopu ..Za.dodatkowy.tytuł.do.ubezpieczeń.nie.uważa.
się.umowy.o.pracę,.z.której.osoba.przeszła.na.urlop.wychowawczy ..Jedno-
cześnie.tytuł.do.ubezpieczeń,.którym.jest.stosunek.pracy,.ulega.„zawiesze-
niu”.na.okres.przebywania.na.urlopie.wychowawczym ..

Tytuły.do.ubezpieczeń.zostały.wymienione.w.przepisach.ustawy.syste-
mowej ..Wśród.nich.oprócz.umowy.o.pracę.najczęściej.występujące.to.umo-
wy.cywilnoprawne.o.charakterze.umowy.zlecenia,.umowa.o.pracę.nakład-
czą,.prowadzenie.pozarolniczej.działalności.itd ..

Od.1.września.2013.r ..osoba,.która.podlega.ubezpieczeniom.emerytalne-
mu.i.rentowym.z.tytułu.przebywania.na.urlopie.wychowawczym,.nie.może.
zatrudnić.do.opieki.nad.dzieckiem.niani.na.podstawie.umowy.uaktywniają-
cej,.w.rozumieniu.ustawy.z.4.lutego.2011.r ..o.opiece.nad.dziećmi.w.wieku.
do. lat. 3. (j .t .. DzU. z.2013. r .. poz .. 1457). –. art .. 51. ust .. 5. pkt. 3 .. Oczywiście.
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osoba.przebywająca.na.urlopie.wychowawczym.i.podlegająca.ubezpiecze-
niom.z.tego.tytułu.może.zatrudnić.nianię.na.podstawie.„zwykłej”.umowy.
cywilnoprawnej. o. charakterze. umowy. zlecenia. lub. na. podstawie. umowy.
o. pracę,. ale. w. takiej. sytuacji. składki. za. nianię. będą. finansować:. płatnik.
(rodzic).i.ubezpieczony.(niania) ..Umowa.z.nianią.nie.uprawnia.wówczas.do.
sfinansowania.jej.składek.ze.środków.budżetowych ..

Osoba, która podlega ubezpieczeniom społecznym i 
zdrowotnemu z tytułu urlopu wychowawczego, nie może 
skorzystać z budżetowego finansowania składek za nianię, 
jeżeli zdecyduje się taką osobę zatrudnić do opieki nad 
swoim dzieckiem. 

Przykład 

Joanna A. jest matką samotnie wychowującą dziecko i przebywa obecnie na urlopie 
wychowawczym. Pracodawca zgłasza Joannę A. do obowiązkowych ubezpieczeń: 
emerytalnego, rentowych i zdrowotnego oraz rozlicza za nią należne składki z ty-
tułu przebywania na urlopie wychowawczym. Od 1 stycznia 2014 r. ubezpieczona 
zawarła umowę zlecenia, ale nie zdecydowała o przerwaniu urlopu wychowaw-
czego. Planuje zatrudnić nianię, która opiekowałaby się córką w czasie, gdy będzie 
wykonywać prace zlecone. Zawarcie umowy zlecenia, która stanowi tytuł do objęcia 
obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, powoduje, że 
od dnia zawarcia umowy Joanna A. zostaje wyłączona z tych ubezpieczeń z tytułu 
urlopu wychowawczego. W tej sytuacji może zatrudnić do opieki nad córką nianię na 
podstawie umowy uaktywniającej, a składki za nianię (pod pozostałymi ustawowy-
mi warunkami) zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Spełniony został bowiem 
warunek niepodlegania przez matkę ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 
z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (urlop wprawdzie nie został prze-
rwany, ale Joanna A. nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom). 

Podobnie.jak.przy.ubezpieczeniach.społecznych,.składka.na.ubezpiecze-
nie.zdrowotne.za.pracownika.opiekującego.się.swoim.dzieckiem.w.trakcie.
urlopu.wychowawczego.będzie.opłacana.tylko.wtedy,.gdy.nie.ma.on.innych.
tytułów.do.ubezpieczenia.zdrowotnego ..
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Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne za osoby korzystające z urlopu 
wychowawczego

Podstawę. wymiaru. składek. na. ubezpieczenia. emerytalne. i. rentowe. osób.
przebywających.na.urlopach.wychowawczych.stanowi.kwota.przeciętnego.
miesięcznego.wynagrodzenia.wypłaconego.za.okres.12.miesięcy.kalenda-
rzowych.poprzedzających.ten.urlop.(art ..18.ust ..5b.w.zw ..z.art ..18.ust ..14.
ustawy.systemowej) .

Ta.podstawa.wymiaru.składek.nie.może.być.jednak:
n. .wyższa.niż.kwota.60%.prognozowanego.przeciętnego.miesięcznego.wy-

nagrodzenia.na.dany.rok.kalendarzowy.(art ..18.ust ..5b.ustawy.systemo-
wej) ..Kwota.prognozowanego.przeciętnego.wynagrodzenia.jest.ogłasza-
na. w. obwieszczeniu. przez. Ministra. Pracy. i. Polityki. Społecznej. pod.
koniec. każdego. roku. i. publikowana. w. Monitorze. Polskim .. W. 2014. r ..
kwota.przeciętnego.wynagrodzenia.nie.może.być.wyższa.niż.2247,60.zł,

n. .niższa. niż. 75%. minimalnego. wynagrodzenia. za. pracę. (art .. 18. ust .. 14.
ustawy.systemowej) ..W.2014.r ..jest.to.kwota.1260.zł.(1680.zł.x.75%) .
Podstawę. wymiaru. składki. na. obowiązkowe. ubezpieczenie. zdrowotne.

osoby.przebywającej.na.urlopie.wychowawczym.stanowi.kwota.specjalnego.
zasiłku.opiekuńczego,.która.w.2014.r ..wynosi.520.zł .

Zasady ustalania przeciętnego wynagrodzenia 
pracownika

Przy.ustalaniu.przeciętnego.miesięcznego.wynagrodzenia.należy.uwzględ-
niać.wynagrodzenie.wypłacone.za.okres.12.miesięcy.kalendarzowych.po-
przedzających. urlop. wychowawczy,. jeśli. stanowiło. podstawę. wymiaru.
składki. na. ubezpieczenie. chorobowe .. Wynagrodzenie. wypłacone. za. dany.
miesiąc,. uwzględniane. do. ustalenia. średniej. z. 12. miesięcy,. może. nie. być.
tożsame.z.podstawą.wymiaru.składek.za.ten.miesiąc .

Przykład

Anna K. w trakcie 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy pobierała 
również zasiłek wyrównawczy. Nie stanowi on podstawy wymiaru składek, ale przy 
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ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego należy go 
traktować na równi z wynagrodzeniem za pracę. Pracodawca uwzględnił go zatem 
przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy Anny K.

Obliczając.kwotę.przeciętnego.miesięcznego.wynagrodzenia.z.ostatnich.
12. miesięcy. poprzedzających. urlop. wychowawczy,. należy. przyjąć. zasady.
analogiczne. jak. przy. ustalaniu. podstawy. wymiaru. zasiłku. chorobowego,.
określone. w. ustawie. z. 25. czerwca. 1999. r .. o. świadczeniach. pieniężnych.
z. ubezpieczenia. społecznego. w. razie. choroby. i. macierzyństwa. (t .j .. DzU.
z.2010.r ..nr.77,.poz ..512;.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..996;.dalej:.ustawa.za-
siłkowa) ..W.stosunku.do.zasad.ustalania.podstawy.wymiaru.zasiłku.zacho-
dzą.tu.jednak.pewne.wyjątki,.tj .:
n. .kwotę.przeciętnego.wynagrodzenia.nie.pomniejsza.się.o.kwoty.składek.

w.części.finansowanej.przez.pracownika,
n. .kwotę.ustalonej.podstawy.wymiaru.składek.z.tytułu.przebywania.na.urlo-

pie.proporcjonalnie.zmniejsza.się,.jeśli.tytuł.do.ubezpieczeń.(przebywa-
nie. na. urlopie. wychowawczym). powstał. lub. ustał. w. trakcie. miesiąca ..
Dotyczy.to.sytuacji,.gdy.odpowiada.ona.60%.prognozowanego.przecięt-
nego. miesięcznego. wynagrodzenia,. minimalnemu. wynagrodzeniu. lub.
kwocie.przeciętnego.miesięcznego.wynagrodzenia,

n. .w. przypadku. umów:. agencyjnych,. zlecenia,. o. świadczenie. usług. albo.
umów.o.dzieło.zawartych.z.pracodawcą,.z.którym.osoba.pozostaje.w.sto-
sunku.pracy,.lub.w.ramach.których.praca.jest.wykonywana.na.rzecz.tego.
pracodawcy,.wykonywanych.w.okresie.przyjmowanym.do.ustalenia.pod-
stawy.wymiaru.z.tytułu.przebywania.na.urlopie.wychowawczym,.wyna-
grodzenie.uzyskiwane.z.tych.umów.uwzględnia.się.w.przeciętnym.mie-
sięcznym.wynagrodzeniu,.bez.uzupełniania,

n. .zmiana.wymiaru.czasu.pracy.nie.wpływa.na.zmianę.zasad.ustalania.prze-
ciętnego. wynagrodzenia. za. 12. miesięcy. kalendarzowych. poprzedzają-
cych.urlop.wychowawczy ..Oznacza.to,.że.do.przeciętnego.miesięcznego.
wynagrodzenia. należy. przyjmować. zarówno. wynagrodzenie. z. okresu.
przed,.jak.i.po.zmianie.wymiaru.czasu.pracy,

n. .zasiłek.wyrównawczy,.mimo.że.nie.stanowi.podstawy.wymiaru.składek,.
przy.ustalaniu.podstawy.wymiaru.składek.z.tytułu.urlopu.wychowawcze-
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go. należy. traktować. na. równi. z. wynagrodzeniem. za. pracę .. Zatem.
uwzględnia. się. go. przy. ustalaniu. przeciętnego. miesięcznego. wynagro-
dzenia.wypłaconego.za.okres.12.miesięcy.kalendarzowych.poprzedzają-
cych.urlop.wychowawczy,

n. .przy. ustalaniu. przeciętnego. wynagrodzenia. uwzględnia. się. wszystkie.
składniki.przychodu.uzyskiwane.ze.stosunku.pracy,.które.nie.zostały.wy-
łączone.z.podstawy.wymiaru.składki.na.ubezpieczenie.chorobowe.pra-
cownika,.w.myśl.art ..18.ust ..2.ustawy.systemowej.lub.§.2.rozporządzenia.
Ministra.Pracy.i.Polityki.Socjalnej.z.18.grudnia.1998.r ..w.sprawie.szcze-
gółowych.zasad.ustalania.podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.
emerytalne. i. rentowe. (DzU. nr. 161,. poz .. 1106;. ost .. zm .. DzU. z. 2010. r ...
nr.127,.poz ..860) .
Zatem.przy.ustalaniu.podstawy.wymiaru.składek.z.tytułu.przebywania.na.

urlopie.wychowawczym.nie.należy.wyłączać.np .:
n. .nagród.uznaniowych,
n. .dodatków.stażowych,
n. .dodatków.służbowych.i.funkcyjnych,
n. .nagród.za.ukończenie.przez.pracownika.szkoły/studiów,
n. ..jednorazowych.nagród.z.okazji.ślubu.pracownika.lub.z.okazji.urodzenia.

się.dziecka.pracownika,
n. ..kosztów.wynajmu.przez.pracownika.mieszkania.sfinansowanego.lub.do-

finansowanego.przez.pracodawcę,
n. ..dopłat.pracodawcy.do.dodatkowego.ubezpieczenia.pracownika,
n. ..bonów. lub. wypłat. w. gotówce. przyznawanych. w. jednakowej. wysokości.

lub. jednakowym. wskaźnikiem. procentowym. w. stosunku. do. płacy. pra-
cownika,.określonej.w.umowie.o.pracę,.wszystkim.pracownikom.lub.gru-
pom.pracowników,.z.okazji.uroczystych.dni,. świąt,. rocznicy.powstania.
firmy.itp .,

n. .składników. wynagrodzenia,. nieuzależnionych. bezpośrednio. od. indywi-
dualnego.wkładu.pracy.pracownika,.ale.od.wyników.grupy.pracowników.
lub.całego.zakładu.pracy .

Urlop wychowawczy u dwóch lub więcej 
pracodawców

Jeżeli.osoba.jest.zatrudniona.u.dwóch.(lub.więcej).pracodawców.i.przebywa.
z.tego.tytułu.na.urlopach.wychowawczych,.każdy.pracodawca.powinien.roz-
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liczyć. składki. na. ubezpieczenia. społeczne. na. zasadach. ogólnych. (w. tym.
uwzględniając. ograniczenie. do. kwoty. 60%. prognozowanego. przeciętnego.
miesięcznego.wynagrodzenia) ..W.takim.przypadku.ZUS.opłaci.za.ubezpie-
czonego.składki.obliczone.od.sumy.podstaw.wymiaru.składek,. łącznie.nie.
większej. niż.kwota.60%.przeciętnego.miesięcznego.wynagrodzenia.w.po-
przednim.kwartale ..Za.te.osoby.składka.na.ubezpieczenie.zdrowotne.powin-
na. być. rozliczana. przez. płatnika,. u. którego. tytuł. do. ubezpieczenia. (urlop.
wychowawczy). powstał. wcześniej .. Jeżeli. tytuły. powstały. równocześnie,.
składka.powinna.być.rozliczana.przez.płatnika,.który.pierwszy.dokonał.zgło-
szenia.do.ubezpieczenia.zdrowotnego.(tj ..przekazał.pierwszy.raport) ..Ubez-
pieczony. powinien. poinformować. płatników. o. równoczesnym. rozpoczęciu.
urlopu.wychowawczego.u.kilku.pracodawców.i.tym.samym.o.konieczności.
rozliczania.składki.na.ubezpieczenie.zdrowotne.przez.jednego.z.nich .

Świadczenia uzyskiwane przez pracownika w trakcie 
urlopu wychowawczego

Od.wszystkich.wypłat.dokonanych.przez.pracodawcę.w.trakcie.urlopu,.ale.
należnych.za.okres.świadczenia.pracy.przez.pracownika,.należy.rozliczyć.
i. odprowadzić. do. ZUS. składki. jak. za. każdego. „normalnie”. pracującego.
ubezpieczonego .

Przykład

Wanda J. od 1 stycznia 2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym. W lutym 
otrzymała premię w wysokości 2000 zł za okres przepracowany w drugiej połowie 
2013 r. Od tej kwoty powinny być naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz 
na ubezpieczenie zdrowotne. Płatnik wykaże należne składki w raporcie ZUS RCA 
złożonym z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx.

Natomiast.składek.ZUS.nie.należy.odprowadzać.od.wszelkich.świadczeń.
przysługujących. pracownikowi. w. trakcie. urlopu. wychowawczego,. a. także.
do.których.zachowuje.prawo.również.w.trakcie.tego.urlopu ..W.tym.okresie.
osoba.ta.posiada.inny.od.pracowniczego.tytuł.do.ubezpieczeń.społecznych.
(i.zdrowotnego) ..Okres.urlopu.wychowawczego.jest.traktowany.jak.odrębny.
tytuł. do. ubezpieczeń,. będący. przerwą. w. ubezpieczeniach. pracowniczych ..
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Składki.za.ten.okres.odprowadza.się.od.zupełnie. innej.podstawy.wymiaru.
(zob ..zasady.opisane.wcześniej),.niż.jak.to.ma.miejsce.w.przypadku.pracow-
nika. niebędącego. na. urlopie .. Dlatego. od. kwot. dodatków. przysługujących.
pracownikowi.za.okres.nieświadczenia.pracy.nie.należy.opłacać.składek.na.
ubezpieczenia.pracownicze ..Składki.na. te.ubezpieczenia.będą.należne.do-
piero.wówczas,.gdy.w.okresie.urlopu.wychowawczego.pracownik.otrzyma.
składniki.wynagrodzenia.przysługujące. za.okres,. kiedy.wykonywał.pracę ..
Takie.stanowisko.potwierdza.ZUS.w.swoich.najnowszych.interpretacjach .

Interpretacja indywidualna ZUS z 20 sierpnia 2013 r.,  
znak: DI/200000/451/1134/2013

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku 
o interpretację Własne stanowisko przedsiębiorcy w sprawie

Pracodawca przyznaje pracownikom korzyści 
materialne w postaci zakupu pakietu świad-
czeń medycznych. Korzyść ta przysługuje 
pracownikom również w okresie przebywania 
przez nich na urlopach macierzyńskich 
i wychowawczych. Wartość tych świadczeń 
stanowi przychód pracowniczy w rozumieniu 
przepisów podatkowych.

Zdaniem pracodawcy, od wartości tych świad-
czeń powinny być odprowadzane składki, 
ponieważ prawo do nich nie jest uregulowane 
w regulaminie wynagradzania, czyli nie mogą 
być zastosowane przepisy rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 
1998 r. wskazujące na przychody pracownika 
zwolnione ze składek.

Stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku – nieprawidłowe. Wartość pakietu 
medycznego w okresie urlopu wychowawczego nie podlega składkowaniu.

 
Przykład

Mariusz O. przebywający na urlopie wychowawczym korzysta z karnetu na zajęcia 
sportowo-rekreacyjne, który otrzymuje od pracodawcy. Prawo to przysługuje mu 
również w okresie urlopu wychowawczego na podstawie regulaminu wynagradza-
nia obowiązującego u pracodawcy. Od wartości tego karnetu pracodawca nie od-
prowadza składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przykład

Nauczycielowi, który przebywa na urlopie wychowawczym od 15 stycznia 2014 r., 
pod koniec stycznia 2014 r. wypłacono: wynagrodzenie za przepracowaną połowę 
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tego miesiąca oraz dodatek mieszkaniowy, dodatek za wysługę lat i dodatek funk-
cyjny – wszystkie w pełnej wysokości. Od wypłaconego wynagrodzenia oraz dodat-
ków w wysokości ustalonej proporcjonalnie za okres od 1 do 14 stycznia br. szkoła 
musi naliczyć i odprowadzić składki na pracownicze ubezpieczenia (emerytalne, 
rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne) z kodem tytułu 
ubezpieczenia 01 10 xx. Natomiast od części dodatków przysługujących w wyso-
kości ustalonej proporcjonalnie za okres od 15 do 31 stycznia br. nie oblicza się 
składek na ubezpieczenia pracownicze, gdyż przysługują za okres przebywania 
pracownika na urlopie wychowawczym (tj. za okres przerwy w ubezpieczeniach 
z tytułu zatrudnienia).

Dokumenty rozliczeniowe

Zgłoszenia.do.ubezpieczeń.osób.przebywających.na.urlopach.wychowaw-
czych.dokonuje.się.przez.wykazanie.ubezpieczonego.w.imiennym.raporcie.
miesięcznym.ZUS.RCA.lub.ZUS.RZA ..Płatnicy.składek.nie.składają.z.tych.
tytułów.zgłoszeń.do.ubezpieczeń.ZUS.ZUA,.ZUS.ZZA ..Na.równi.ze.zgło-
szeniem.do.ubezpieczeń.traktowane.jest.złożenie.jednego.z.poniższych.ra-
portów:
n..ZUS.RCA.–.imienny.raport.miesięczny.o.należnych.składkach.i.wypłaco-

nych.świadczeniach,
n..ZUS.RZA.–.imienny.raport.miesięczny.o.należnych.składkach.na.ubez-

pieczenie. zdrowotne,. w. przypadku. gdy. dana. osoba. podlega. tylko. temu.
ubezpieczeniu .

Przykład

Marta F. przebywa na urlopie wychowawczym od 1 września 2013 r. Nie posia-
da innych tytułów do ubezpieczeń społecznych ani prawa do emerytury bądź 
renty. Pracodawca składa za nią raporty ZUS RSA i ZUS RCA. Jej miesięczna 
podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalona na podsta-
wie przeciętnego wynagrodzenia za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 
2013 r. wynosi 1950 zł. Płatnik powinien za ubezpieczoną złożyć następujące 
dokumenty:
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ZUS RSA

ZUS RCA

Jeżeli.osoba.przebywająca.na.urlopie.wychowawczym.poinformuje.płat-
nika.składek,.że.w.okresie.urlopu.wychowawczego.ma. inny. tytuł.do.obo-
wiązkowych.ubezpieczeń.społecznych.bądź.ma.ustalone.prawo.do.emerytu-
ry.lub.renty.albo.ma.inny.obowiązkowy.tytuł.do.ubezpieczenia.zdrowotnego,.
pracodawca.nie.powinien.za.nią.rozliczać.składek.w.dokumentach.ubezpie-
czeniowych.z.kodem.tytułu.ubezpieczenia.12.11.xx ..Oznacza.to,.że.osoba.ta.
nie.powinna.być.wykazywana.w.imiennych.raportach.ZUS.RCA.ani.ZUS.
RZA ..Za.taką.osobę.za.miesiąc,.w.którym.posiada. inny.tytuł.do.ubezpie-
czeń,.pracodawca.składa:
n. .raport.ZUS.RSA.z.kodem.tytułu.ubezpieczenia.01.10.xx,.z.kodem.świad-

czenia/przerwy.121,
n. .raport.ZUS.RSA.z.kodem.12.11.xx.i.kodem.świadczenia/przerwy.350 .

Przykład

Elwira S. od 1 września 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie ustalone za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. 
wynosiło 3200 zł. Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym za tę
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ubezpieczoną została zatem ustalona w kwocie 60% prognozowanego miesięczne-
go wynagrodzenia (na zasadach obowiązujących po 31 sierpnia 2013 r.). Elwira S. 
zawarła od 15 września na 2 miesiące umowę zlecenia z pracodawcą, który udzielił 
jej urlopu wychowawczego. Z tytułu tej umowy za wrzesień otrzymała 1500 zł wy-
nagrodzenia (wypłaconego 27 września). Za wrzesień za ubezpieczoną powinny 
zostać złożone:
n. .raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx i kwotami składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczonymi od podstawy 
wymiaru w kwocie 1500 zł, oraz kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne ob-
liczonymi od podstawy wymiaru w wysokości 1331,10 zł [1500 zł – 146,40 zł 
–22,50 zł]:

n  raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx i wykazanymi kwotami 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obliczonymi od podstawy wy-
miaru w kwocie 1039, 64 zł [2227,80 zł : 30 dni września x 14 dni podlegania], 
oraz kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od podstawy wymiaru 
w wysokości 520 zł:
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n. .raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx i wykazanym okresem świad-
czenia/przerwy – 121 i urlopem wychowawczym w okresie od 1 do 30 września:

n. .raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx, kodem świadczenia/prze-
rwy 350 i okresem od 15 do 30 września:

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 
podczas i po zakończeniu urlopu wychowawczego

Zasiłek.chorobowy.nie.przysługuje.za.okres.niezdolności.do.pracy.przypa-
dający.w.czasie.urlopu.wychowawczego.(art ..12.ust ..2.pkt.2.ustawy.zasiłko-
wej),.ponieważ.w.tym.okresie.pracownik.nie.podlega.ubezpieczeniu.choro-
bowemu .. Okresu. niezdolności. do. pracy. przypadającej. podczas. urlopu.
wychowawczego.nie.wlicza.się.do.okresu.zasiłkowego.oraz.do.okresu,.za.
który.pracownikowi.przysługuje.wynagrodzenie.chorobowe .

W.sytuacji.gdy.niezdolność.do.pracy.rozpoczęła.się.podczas.urlopu.wy-
chowawczego. i. trwa.nieprzerwanie.po.zakończeniu.urlopu,.pracownik.ma.
prawo.do.świadczeń.z.ubezpieczenia.chorobowego.od.pierwszego.dnia.po.
zakończeniu.urlopu ..Nie.ma.wówczas.znaczenia,.że.niezdolność.do.pracy.
powstała.w.trakcie.urlopu.wychowawczego,.ważne.jest,.że.trwa.nieprzerwa-
nie.po.jego.zakończeniu .

Takie.same.zasady.stosuje.się.do.wynagrodzenia.chorobowego ..Pracow-
nik.nie.ma.prawa.do.wynagrodzenia.chorobowego.w.przypadkach,.w.któ-
rych.nie.nabędzie.prawa.do.zasiłku.chorobowego.(art ..92.§.3.pkt.2.k .p .) .
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Przykład

Pracownica zakończy urlop wychowawczy 15 stycznia 2014 r. W związku z chorobą 
kręgosłupa otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 10 grudnia 2013 r. do 5 stycz-
nia 2014 r. Pracownica nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego za okres od 
10 grudnia 2013 r. do 5 stycznia 2014 r., ponieważ niezdolność do pracy przypada 
w czasie urlopu wychowawczego. Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabę-
dzie od następnego dnia po zakończeniu urlopu, czyli 16 stycznia br.

W.praktyce.często.pojawia.się.problem.z.ustaleniem.podstawy.wymia-
ru.świadczenia.należnego.po.powrocie.pracownicy/pracownika.z.urlopu.
wychowawczego ..Wynika.to.z.faktu,.że.przez.okres.12.miesięcy.poprze-
dzających. powstanie. niezdolności. do. pracy. pracownik. nie. otrzymywał.
wynagrodzenia,. ponieważ. przebywał. na. urlopie. wychowawczym .. W. ta-
kiej.sytuacji.podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.chorobowego.lub.zasiłku.
chorobowego.należy.ustalać.jak.dla.ubezpieczonych,.którzy.stali.się.nie-
zdolni.do.pracy.w.pierwszym.miesiącu.zatrudnienia.(art ..37.ustawy.zasił-
kowej) .

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po powrocie z urlopu 
wychowawczego trwającego co najmniej 12 miesięcy

Rodzaj  
wynagrodzenia Sposób ustalenia podstawy wymiaru zasiłku

stałe Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, przyjmuje się wynagrodzenie 
pracownika określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym 
stosunek pracy

zmienne (pracow-
nik przepracował 
co najmniej  
1 dzień)

Jeżeli pracownik stanie się niezdolny do pracy bezpośrednio po zakończe-
niu urlopu wychowawczego, ale w miesiącu, w którym stał się niezdolny 
do pracy, przepracował co najmniej 1 dzień, to aby obliczyć podstawę 
wymiaru zasiłku, należy podzielić wynagrodzenie osiągnięte za przepra-
cowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożyć przez 
liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować w danym 
miesiącu

zmienne (pracow-
nik nie przepra-
cował żadnego 
dnia)

Jeżeli w związku z nieprzepracowaniem żadnego dnia pracownik nie 
osiągnął żadnego przychodu, to podstawę wymiaru zasiłku ustala się, 
przyjmując kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej 
miesięcznej wysokości, wypłaconej pracownikom zatrudnionym na takim 
samym lub podobnym stanowisku pracy
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Przykład

Pracownik pracujący od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym, otrzy-
mujący wynagrodzenie prowizyjne, od 15 stycznia 2012 r. do 14 stycznia 2014 r. 
przebywał na urlopie wychowawczym. Do pracy stawił się 15 stycznia 2014 r. i prze-
pracował cały dzień, za który otrzymał wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto 
(250 zł – 13,71% = 215,73 zł). Od 16 do 31 stycznia br. pracownik był niezdolny do 
pracy. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi uzupełnione wynagrodzenie za styczeń 
br. W celu obliczenia podstawy wymiaru zasiłku należy podzielić wynagrodzenie 
osiągnięte za przepracowane dni robocze (215,73 zł) przez liczbę dni przepraco-
wanych (1 dzień) i pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany 
przepracować w danym miesiącu (21 dni), tj. 215,73 zł  : 1 x 21 = 4530,33 zł. Kwota 
4530,33 zł stanowi podstawę wymiaru zasiłku.

Jeśli.pracownik.korzystał.z.urlopu.wychowawczego.przez.okres.krótszy.
niż.12.miesięcy,.podstawę.wymiaru.zasiłku.ustala.się.z.okresu.12.miesięcy.
przed.uzyskaniem.prawa.do.świadczenia ..Z.okresu.uwzględnianego.w.pod-
stawie.wymiaru.zasiłku.wyłącza.się.miesiące,.w.których.pracownik.prze-
pracował. mniej. niż. połowę. obowiązującego. go. czasu. pracy,. oraz. należy.
uzupełnić.wynagrodzenie.za.miesiące,.w.których.przepracował.co.najmniej.
połowę.obowiązującego.go.czasu.pracy .

Przykład

Pracownica otrzymująca stałe wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (4000 zł –  
– 13,71% = 3451,60 zł) korzystała z urlopu wychowawczego od 1 grudnia 2012 r. do 
30 września 2013 r. Przed udzieleniem urlopu wychowawczego pracownica prze-
bywała na urlopie wypoczynkowym trwającym od 29 października do 30 listopada 
2012 r., który został jej udzielony bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyń-
skim. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownica stała się niezdolna do 
pracy w okresie od 1 do 10 października 2013 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi 
wynagrodzenie uzyskane w okresie 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do 
pracy (od października 2012 r. do września 2013 r.). W okresie od 1 grudnia 2012 r. 
do 30 września 2013 r. pracownica nie uzyskała żadnego wynagrodzenia, zatem te 
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miesiące należy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku. Z podstawy wymiaru rów-
nież należy wyłączyć październik 2012 r., ponieważ pracownica nie przepracowała 
co najmniej połowy miesiąca z powodu korzystania z dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie za listopad 2012 r. 
Należy podkreślić, że do celów zasiłkowych dni urlopu wypoczynkowego traktuje się 
na równi z dniami przepracowanymi, a wynagrodzenie za ten urlop traktuje się na 
równi z wynagrodzeniem za pracę. Zatem podstawę wymiaru stanowi kwota wy-
nagrodzenia faktycznie uzyskana przez pracownicę w listopadzie 2012 r., tj. kwota 
w wysokości 3451,60 zł.

Osoby sprawujące osobistą opiekę

Ubezpieczeniem.społecznym.i.zdrowotnym.zostały.objęte.osoby.sprawujące.
osobistą. opiekę. nad. dzieckiem .. Za. osoby. te. budżet. państwa. sfinansuje.
składki.na.ubezpieczenia.społeczne.i.ubezpieczenie.zdrowotne,.jeżeli.zrezy-
gnują. one. czasowo. z. aktywności. zawodowej,. aby. opiekować. się. małym.
dzieckiem. –. na. takich. samych. zasadach. jak. ma. to. miejsce. w. przypadku.
urlopów.wychowawczych .

Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu

Ubezpieczeniom. emerytalnemu. i. rentowym. podlegają. osoby. sprawujące.
osobistą.opiekę.nad.dzieckiem,.które:
n. .prowadziły.pozarolniczą.działalność.gospodarczą.przez.okres.co.najmniej.

6.miesięcy.i.zaprzestały.jej.prowadzenia.albo.zawiesiły.wykonywanie.dzia-
łalności.gospodarczej.na.podstawie.nowo.wprowadzonego.przepisu.ustawy.
o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(art ..6a.ust ..1.pkt.1.ustawy.systemo-
wej.i.art ..14a.ust ..1d.ustawy.o.swobodzie.działalności.gospodarczej),

n. .prowadziły.pozarolniczą.działalność.inną.niż.gospodarcza.przez.okres.co.
najmniej.6.miesięcy,. i. które. zaprzestały. jej. prowadzenia. (art .. 6a.ust .. 1..
pkt.2.ustawy.systemowej),

n. .wykonywały.pracę.na.podstawie.umowy.agencyjnej.lub.umowy.zlecenia.
albo. innej.umowy.o.świadczenie.usług,.do.której.zgodnie.z.Kodeksem.
cywilnym. stosuje. się. przepisy. dotyczące. zlecenia. przez. okres. co. naj-
mniej. 6. miesięcy,. i. które. zaprzestały. jej. wykonywania. (art .. 6a. ust .. 1..
pkt.3.ustawy.systemowej),
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n. .współpracowały. z. osobami. prowadzącymi. działalność. lub. ze. zlecenio-
biorcami. przez. okres. co. najmniej. 6. miesięcy,. i. które. zaprzestały. tej.
współpracy.(art ..6a.ust ..1.pkt.4.ustawy.systemowej),

n. .przez.okres.co.najmniej.6.miesięcy.podlegały.ubezpieczeniom.społecz-
nym.jako.osoby.duchowne.(art ..6a.ust ..1.pkt.5.ustawy.systemowej) .

Przykład

Jeremi P. prowadził działalność gospodarczą od lutego 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. 
zawiesił wykonywanie działalności i zajął się opieką nad 12-miesięcznym synem. 
Przez okres 3 najbliższych lat ZUS będzie opłacał za niego składki z budżetu pań-
stwa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli 
nie wznowi prowadzenia działalności bądź nie uzyska innego tytułu do ubezpieczeń.
Osoby sprawujące osobistą opiekę nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wy-
padkowemu, ale będą obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli 
nie posiadają innego tytułu do tego ubezpieczenia. W praktyce oznacza to dla nich 
korzyści w postaci:
n  gromadzenia kapitału składkowego na przyszłą emeryturę lub rentę,
n  możliwość korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze środków NFZ.

Podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu

Osoba. nieposiadająca. bezpośrednio. przed. podjęciem. opieki. co. najmniej.
6-miesięcznego.stażu.z.określonego.tytułu.(spośród.wskazanych.wcześniej).
jest.objęta.wyłącznie.ubezpieczeniem.emerytalnym ..Nie.będzie.mogła.być.
zgłoszona.do.ubezpieczenia.zdrowotnego .

Przykład

Maria W. zdecydowała się zająć opieką nad 2-letnią córką. Przed podjęciem opieki 
nad dzieckiem, które nastąpiło od 15 stycznia, wykonywała umowę zlecenia w okre-
sie od 1 lutego do 15 czerwca 2013 r. Z uwagi na to, że nie spełnia warunków okre-
ślonych ustawą systemową, pozwalających na objęcie jej ubezpieczeniami (nie 
posiada wymaganego stażu ubezpieczeniowego bezpośrednio przed podjęciem 
opieki) przez okres sprawowania opieki, do ukończenia przez dziecko 5 lat, ZUS 
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będzie opłacał za Marię W. składkę tylko na ubezpieczenie emerytalne, jeżeli nie 
uzyska ona wcześniej innego tytułu do ubezpieczeń. Aby zapewnić sobie prawo do 
bezpłatnej opieki zdrowotnej, Maria W. musi zostać zgłoszona do ubezpieczenia 
zdrowotnego przez ubezpieczonego członka rodziny (np. przez męża).

Warunki finansowania składek z budżetu

Aby.za.osobę.sprawującą.opiekę.mogły.być.sfinansowane.z.budżetu.składki.
na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rentowe.albo.tylko.emerytalne,.muszą.zostać.
spełnione.następujące.warunki,.a.mianowicie:
n. .osoba.ta.nie.może.posiadać.prawa.do.emerytury.lub.renty.i.innych.tytu-

łów.skutkujących.obowiązkiem.ubezpieczeń.społecznych,
n. .drugi.rodzic.dziecka.nie.może.być.objęty.ubezpieczeniami.emerytalnym.

i.rentowymi.z.tego.tytułu.albo.ubezpieczeniami.z.tytułu.pobierania.zasił-
ku.macierzyńskiego,.przebywania.na.urlopie.wychowawczym.albo.ubez-
pieczeniem.emerytalnym.z.tytułu.sprawowania.osobistej.opieki .
Jeżeli.jeden.z.rodziców.podlega.ubezpieczeniom.emerytalnemu.i.rento-

wym. z. tytułu. urlopu. wychowawczego,. a. drugi. chce. sprawować. osobistą.
opiekę,.ubezpieczeniom.podlega.rodzic.opiekujący.się.dzieckiem.podczas.
urlopu.wychowawczego .

Warunek.podlegania.i.opłacania.składek.jest.spełniony,.jeśli.osoba.w.okre-
sie. 6. miesięcy. poprzedzających. sprawowanie. opieki. posiadała. przerwy.
w.opłacaniu.składek.spowodowane.pobieraniem.świadczeń.z.ubezpieczenia.
chorobowego.z.danego. tytułu,. a. także.gdy.osoba.w. tym.okresie.podlegała.
ubezpieczeniom.emerytalnemu.i.rentowym.jako.pobierająca.zasiłek.macie-
rzyński.nabyty.z.tytułu.prowadzenia.pozarolniczej.działalności,.współpracy.
przy.prowadzeniu.działalności,.przez.zleceniobiorcę.albo.osobę.duchowną .

Przykład

Janina D. w okresie do 15 stycznia 2014 r. pobierała zasiłek macierzyński uzyskany 
z tytułu działalności gospodarczej, którą prowadziła przez 2 lata. 3 lutego złożyła 
oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
od 1 lutego. ZUS zgłosił ją od 3 lutego do tych ubezpieczeń i ubezpieczenia zdrowot-
nego. Zostaną za nią opłacone składki na te ubezpieczenia przez okres maksymal-
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nie 3 lat, jeżeli Janina D. nie wznowi działalności bądź nie uzyska innego tytułu do 
ubezpieczeń.
Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo 
ubezpieczeniem emerytalnym może być wykorzystane w całości lub nie więcej niż 
w 4 częściach (art. 6a ust. 5, art. 6b ust. 3 ustawy systemowej).

Warunek.6.miesięcy.podlegania.ubezpieczeniom.spełnia.osoba.prowadzą-
ca.działalność,.współpracująca,.zleceniobiorca.albo.osoba.duchowna,.jeżeli.
w.tym.okresie.pobierała.zasiłek.chorobowy.lub.macierzyński.z.tego.tytułu .

Przykład

Kamila Z. od 10 września 2013 r. sprawuje opiekę nad synem. Wcześniej, przez rok (do 
9 września), współpracowała przy działalności prowadzonej przez męża. Składając 
oświadczenie w ZUS, wskazała, że będzie opiekowała się dzieckiem do końca roku, 
ponieważ zamierza pomagać mężowi przy działalności od 1 stycznia do 30 kwiet-
nia 2014 r. Składając ponownie oświadczenie o zamiarze sprawowania opieki (jeżeli 
zaprzestanie współpracy) w kolejnym okresie, ZUS nie będzie weryfikował na nowo, 
czy spełnia warunki posiadania 6-miesięcznego okresu podlegania ubezpieczeniom 
społecznym przed rozpoczęciem kolejnego okresu opieki. Warunki te zostały spełnio-
ne w dniu rozpoczęcia sprawowania opieki nad dzieckiem, czyli 10 września 2013 r.

Budżet.sfinansuje.składki.za.okres.podlegania.ubezpieczeniom/ubezpie-
czeniu,. będący. okresem. sprawowania. osobistej. opieki. nad. dzieckiem,. od.
dnia.określonego.w.oświadczeniu.jako.dzień.rozpoczęcia.sprawowania.oso-
bistej. opieki. nad. dzieckiem,. nie. wcześniej. jednak. niż. od. dnia,. w. którym.
zostało. złożone. oświadczenie,. do. dnia. wskazanego. w. oświadczeniu. jako.
dzień.zakończenia.sprawowania.osobistej.opieki.nad.dzieckiem .

Przykład

Monika R. 23 stycznia 2014 r. złożyła w ZUS oświadczenie, w którym wskazała, że od 
1 stycznia br. rozpoczęła opiekę nad 2-letnią córką. Wcześniej, do 31 grudnia, była 
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osobą bezrobotną. Z uwagi na to, że oświadczenie zostało złożone 23 stycznia, ZUS 
dopiero od tego dnia zgłosił ją do ubezpieczenia emerytalnego.

Zasady obejmowania obowiązkiem ubezpieczeniowym 
osób sprawujących opiekę nad dzieckiem  
od 1 września 2013 r.

Uprawnieni do objęcia 
 ubezpieczeniem

Zakres  
ubezpieczeń Podstawa wymiaru składek

1 2 3
osoba przebywająca na urlopie 
wychowawczym, nieposiadająca 
innych tytułów do ubezpieczeń, 
nieposiadająca prawa do renty bądź 
emerytury

emerytalne,
rentowe,
zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
– 60% prognozowanego miesięcz-
nego wynagrodzenia, nie więcej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie z 12 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających urlop, nie mniej 
niż 75% minimalnego wynagro-
dzenia
ubezpieczenie zdrowotne – kwota 
specjalnego zasiłku opiekuńczego

osoba, która prowadziła działalność 
gospodarczą przez okres co najmniej 
6 miesięcy i zaprzestała jej prowa-
dzenia lub zawiesiła jej wykonywanie

emerytalne,
rentowe,
zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 
60% prognozowanego miesięcznego 
wynagrodzenia
ubezpieczenie zdrowotne – kwota 
specjalnego zasiłku opiekuńczego

osoba, która prowadziła inną dzia-
łalność pozarolniczą przez okres co 
najmniej 6 miesięcy i zaprzestała jej 
prowadzenia

emerytalne,
rentowe,
zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
– 60% prognozowanego miesięczne-
go wynagrodzenia
ubezpieczenie zdrowotne – kwota 
specjalnego zasiłku opiekuńczego

zleceniobiorcy, którzy wykonywali 
umowę przez co najmniej 6 miesięcy 
i zaprzestali jej wykonywania

emerytalne,
rentowe,
zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe – 60% prognozowanego 
miesięcznego wynagrodzenia, nie 
więcej niż przeciętna podstawa 
wymiaru składek z tytułu umowy 
zlecenia z 6 miesięcy kalendarzo-
wych poprzedzających opiekę, 
nie mniej niż 75% minimalnego 
wynagrodzenia
ubezpieczenie zdrowotne  
– kwota specjalnego zasiłku opie-
kuńczego
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1 2 3
osoby współpracujące z osobami 
prowadzącymi działalność i ze 
zleceniobiorcami

emerytalne,
rentowe,
zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
– 60% prognozowanego miesięczne-
go wynagrodzenia
ubezpieczenie zdrowotne – kwota 
specjalnego zasiłku opiekuńczego

duchowni podlegający z tego tytułu 
ubezpieczeniom społecznym przez 
co najmniej 6 miesięcy

emerytalne,
rentowe,
zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
– kwota minimalnego wynagrodzenia
ubezpieczenie zdrowotne – kwota 
specjalnego zasiłku opiekuńczego

inne osoby sprawujące osobistą 
opiekę nad dzieckiem, które nie 
spełniają warunków do objęcia 
ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowym z tego tytułu (tzn. 
nieposiadające stażu ubezpiecze-
niowego lub ze stażem krótszym 
niż 6-miesięczny)

emerytalne 75% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę

Osoby,.które.odprowadzają.składki.na.tzw ..preferencyjnych.warunkach,.
tj .. od. kwoty. 30%. minimalnego. wynagrodzenia. (art .. 18a. ustawy. systemo-
wej),. mogą. skorzystać. na. powyższych. regulacjach .. Za. opłacanie. składek.
przez.okres.minimum.6.miesięcy.od.obniżonej.podstawy.w.wysokości.30%.
minimalnego.wynagrodzenia.(w.2014.r ..jest.to.504.zł).mogą.uzyskać.opła-
canie.składek.przez.ZUS.przez.maksymalnie.3.lata.sprawowania.osobistej.
opieki.nad.dzieckiem.(w.szczególnych.przypadkach.nawet.6.lat),.od.znacz-
nie.wyższej.podstawy.wymiaru.składek.(w.2014.r ..–.2247,60.zł) .

Za niektórych przedsiębiorców spełniających warunki do 
budżetowego sfinansowania składek emerytalnej i rento-
wych, w okresie osobistego sprawowania opieki składki 
te mogą być opłacane od podstawy ponad 4-krotnie 
wyższej niż opłacane przez przedsiębiorcę przed podję-
ciem opieki.

 

Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych

Osoby.sprawujące.osobistą.opiekę.nad.dzieckiem.składają.w.ZUS.oświad-
czenie. o. zamiarze. podlegania. ubezpieczeniom. emerytalnemu. i. rentowym.
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albo. ubezpieczeniu. emerytalnemu. (art .. 36. ust .. 15. ustawy. systemowej) ..
Oświadczenie.to.musi.zawierać:
n  imię.i.nazwisko.osoby.sprawującej.osobistą.opiekę.nad.dzieckiem.oraz.jej.

numer.PESEL.(a.gdy.nie.nadano.jej.numeru.PESEL.–.serię.i.numer.do-
wodu.osobistego.lub.paszportu),

n  miejsce.zamieszkania,
n  dzień. rozpoczęcia. i. dzień. zakończenia. sprawowania. opieki. nad. dziec-

kiem,
n  imię.i.nazwisko.dziecka.oraz.datę.jego.urodzenia,
n  informację.o.ostatnim.okresie.ubezpieczenia,
n  informację. o. korzystaniu. lub. niekorzystaniu. przez. drugiego. rodzica.

z. omówionych. wcześniej. uprawnień,. tj .. o. podleganiu. ubezpieczeniom.
z.tytułu.zasiłku.macierzyńskiego,.urlopu.wychowawczego.albo.z. tytułu.
sprawowania.osobistej.opieki .
Łącznie.z.oświadczeniem.osoby.te.są.zobowiązane.przedłożyć:

n  skrócony.odpis.aktu.urodzenia.dziecka,
n  orzeczenie. o. niepełnosprawności. lub. stopniu. niepełnosprawności,.

w.przypadku.posiadania.przez.dziecko.takiego.orzeczenia .
O. wszelkich. zmianach. w. stosunku. do. danych. wskazanych. w. oświad-

czeniu.osoba,.która.je.złożyła,.jest.zobowiązana.zawiadomić.ZUS.w.ter-
minie.7.dni.od.dnia.zaistnienia.tych.zmian.(art ..36.ust ..16.ustawy.syste-
mowej) .

Ubezpieczony musi poinformować ZUS o wszystkich zmia-
nach w złożonym oświadczeniu.

Przykład

Elżbieta S. od 16 września 2013 r. sprawuje osobistą opiekę nad 3-letnim dziec-
kiem. Została zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego. Wcześniej przez 2 lata 
była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 30 stycznia 2014 r. 
podjęła pracę na podstawie umowy zlecenia. Od tego dnia nie podlega ubezpiecze-
niu emerytalnemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W tym celu 
do 6 lutego powinna złożyć w ZUS oświadczenie, że ma inny tytuł do ubezpieczeń 
społecznych.
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Wzór wypełnionego oświadczenia  
(ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne)

Oświadczenie
osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania  

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie członków 
rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

(wypełnia ubezpieczony)

I. DANE UBEZPIECZONEGO:
 01. PESEL: 79020343367
 02.  Nazwisko: KWIATKOWSKA
 03. Imię pierwsze: MICHALINA
 04.  Data urodzenia: 03.02.1979
 05.  Rodzaj dokumentu: jeżeli dowód osobisty – wpisać 1, jeżeli paszport – 2
 06.  Seria i numer dokumentu tożsamości:
 07.  Miejsce zamieszkania:
   Kod pocztowy: 34-360
   Miejscowość: CZĘSTOCHOWA
   Gmina/Dzielnica:
   Ulica: AL. JANA PAWŁA II
   Numer domu: 150
   Numer lokalu: 14
   Numer telefonu:
   Zagraniczny kod pocztowy:
   Nazwa państwa:
 08.  Informacja o ostatnim okresie ubezpieczenia:
   Okres (od… do…): … od 11.09.2012 r. do 31.01.2014 r. …
   z tytułu: … prowadzenie działalności gospodarczej …
II. DANE DZIECKA:
 01.  Nazwisko: KWIATKOWSKI
 02.  Imię pierwsze: MAREK
 03.  Data urodzenia: 11.12.2012
III. POZOSTAŁE DANE:
 01.  Dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem: 1.02.2014
 02.  Dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki na dzieckiem: 30.09.2016
 03.   Informacja o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo 

ubezpieczeniu emerytalnemu przez drugiego rodzica z poniższych tytułów:
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 Czy drugi rodzic jest zgłoszony do ubezpieczeń jako:
  osoba przebywająca na urlopie wychowawczym/pobierająca zasiłek macierzyń-

ski/zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego q TAK X NIE
  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem i za którą są opłacane składki na 

ubezpieczenie emerytalne q TAK X NIE
  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem i za którą są opłacane składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe q TAK X NIE
IV.  WNOSZĘ O ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO WYMIENIONYCH 

CZŁONKÓW RODZINY:
A.1. DANE CZŁONKA RODZINY
 01.  PESEL: 123211055438
 02.  Rodzaj dokumentu: jeżeli dowód osobisty – wpisać 1, jeżeli paszport – 2 q 
 03.  Seria i numer dokumentu tożsamości:
 04.  Nazwisko: KWIATKOWSKI
 05.  Imię pierwsze: MAREK
 06.  Data urodzenia: 11.12.2012
 07.  Stopień pokrewieństwa/powinowactwa: DZIECKO WŁASNE
 08.  Znaczny stopień niepełnosprawności:
 09.  Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym: X
 10.  Data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego: 01–02–2014
A.2. ADRES ZAMIESZKANIA CZŁONKA RODZINY – 1 (jeżeli jest inny niż Pani/Pana ad-
res zamieszkania):
 Kod pocztowy:
 Miejscowość:
 Gmina/Dzielnica:
 Ulica:
 Numer domu:
 Numer lokalu:
 Numer telefonu:
 Zagraniczny kod pocztowy:
 Nazwa państwa:
  O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadcze-

niu zobowiązuję się powiadomić Zakład w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych 
zmian (art. 36 ust. 16 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

CZĘSTOCHOWA, 31.01.2014 r.       M. Kwiatkowska
            (miejscowość, data)                   (podpis)
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PODSTAWA PRAWNA:
ff  art. 2, art. 52, art. 92, art. 155

2
, art. 186–186

5
, art. 189

1
, art. 293

1
, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
ff  art. 2 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (DzU z 2013 r. poz. 1028),
ff  art. 78, art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121),
ff  art. 1, art. 5, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237,  
poz. 1654),

ff  art. 3–6b1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (j.t. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1645),

ff  art. 4 pkt 17, art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 6a, art. 6b, art. 9 ust. 6, art. 13 pkt 13a, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 5b, ust. 5d, 
ust. 14–15, art. 18b, art. 36 ust. 2b, ust. 15 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717),

ff  art. 66 ust. 1 pkt 32a, art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. DzU. z 2014 r. poz. 24),

ff  art. 51 ust. 5 pkt 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1457),
ff  art. 14a ust. 1d ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. DzU z 2013 r. poz. 672;  
ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1650),

ff  art. 12 art. 36, art. 37, art. 38, art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 996),

ff  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania urlopu wychowawczego (DzU z 2013 r. poz. 1139),

ff  § 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU nr 139, poz. 1328; ost. zm. DzU z 2009 r. 
nr 224, poz. 1803),

ff  § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106; ost. zm. 
DzU z 2010 r. nr 127, poz. 860),

ff  załączniki nr 1, 3, 5, 12–14, 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 rozli-
czeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444; ost. zm. DzU z 2013 r.  
poz. 1101).

Bożena Lenart
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy, 
autorka wielu publikacji z tej tematyki 

andrzej okułowicz 
prawnik, ekspert i praktyk, od 13 lat zajmujący się prawem 
ubezpieczeń społecznych 

katarzyna kaLata 
doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 10-letnim 
doświadczeniem w działach personalnych 
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Odpowiedzi na pytania Czytelników

Czy obniżyć wynagrodzenie chorobowe pracownicy, która chorowała 

w trakcie urlopu wychowawczego i nie dostarczyła zwolnień lekarskich 

w terminie

Pracownica miała wrócić do pracy 3 lutego 2014 r. po zakończonym urlopie wycho-
wawczym. Okazało się, że ma zwolnienie lekarskie od 17 stycznia do 11 lutego 
2014 r. Zwolnienie dostarczyła nam 11 lutego 2014 r. Wcześniej miała zwolnienia le-
karskie od 1 stycznia do 16 stycznia 2014 r. Pracownica korzystała z urlopu wycho-
wawczego od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2014 r. Czy w związku z tym powinni-
śmy wypłacić jej od 1 lutego zasiłek chorobowy? Jeżeli tak, to czy należy obniżyć 
wysokość zasiłku o 25%?

Nie.powinni.Państwo.wypłacić.pracownicy.zasiłku.chorobowego.tylko.wy-
nagrodzenie.chorobowe ..Nie.należy.obniżać.wysokości.wynagrodzenia.cho-
robowego.w.związku.z.dostarczeniem.zwolnienia.lekarskiego.po.terminie .

Za.okres.zwolnienia.lekarskiego.od.pracy.z.powodu.choroby,.która.trwała.
w.czasie.urlopu.wychowawczego,.tj ..od.1.stycznia.do.31.stycznia.2014.r .,.pra-
cownica. nie. ma. prawa. do. żadnych. świadczeń .. Natomiast. za. okres. od. 1. do..
11.lutego.2014.r ..ma.prawo.do.wynagrodzenia.chorobowego.w.wysokości.co.
najmniej. 80%. podstawy. wymiaru .. Mimo. że. zaświadczenie. lekarskie. (ZUS.
ZLA).na.okres.od.17.stycznia.do.11.lutego.2014.r ..zostało.dostarczone.Państwu.
(płatnikowi.zasiłku).po.ustawowym.7-dniowym.terminie,.pracownica.nie.po-
niesie.żadnych.konsekwencji,.ponieważ.do.wynagrodzenia.za.czas.choroby.nie.
stosuje.się.przepisu.dotyczącego.potrącenia.o.25%.zasiłku.chorobowego .

Do.ustalenia,.czy.pracownik.dostarczył.zwolnienie.lekarskie.w.terminie,.
nie.jest.ważne,.że.zwolnienie.lekarskie.zostało.wystawione.w.okresie.urlopu.
wychowawczego,. czyli. w. okresie. przerwy. w. ubezpieczeniu. społecznym ..
Zatem. gdyby. Państwa. pracownica. miała. prawo. do. zasiłku. chorobowego,.
należałoby.pomniejszyć.zasiłek.o.25% .

Przykład

Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego od 11 listopada 2013 r. do  
31 stycznia 2014 r. Przed tym urlopem, w okresie od 7 października do 8 listopada
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2013 r. (33 dni), chorowała i otrzymała wynagrodzenie chorobowe. Pracownica nie 
ma prawa do świadczeń z tytułu choroby przypadającej w czasie trwania urlopu wy-
chowawczego w związku ze zwolnieniami lekarskimi: od 12 listopada do 16 stycz-
nia 2014 r. i od 17 do 31 stycznia 2014 r. Natomiast za okres od 1 do 11 lutego 2014 r. 
pracownicy przysługuje wynagrodzenie chorobowe.
ZUS ZLA wystawione na okres od 17 stycznia do 11 lutego 2014 r. pracownica do-
starczyła pracodawcy 14 lutego 2014 r., a ustawowy 7-dniowy termin minął 24 stycz-
nia 2014 r. Sankcją za nieterminowe złożenie zwolnienia lekarskiego jest potrącenie 
o 25% zasiłku chorobowego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy 
do dnia dostarczenia zaświadczenia włącznie. Gdyby zasiłek chorobowy przysługi-
wał pracownicy za cały okres od 17 stycznia do 11 lutego 2014 r., to zakład pracy 
powinien dokonać potrącenia za okres od 24 stycznia do 11 lutego 2014 r. Jednak 
pracownicy nie przysługuje zasiłek chorobowy tylko wynagrodzenie chorobowe. 
W tym przypadku pracodawca nie może pomniejszyć wynagrodzenia chorobowe-
go. Gdyby pracownica miała prawo do zasiłku, to od 1 lutego do 11 lutego zasiłek 
zostałby pomniejszony o 25%.

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77 poz. 512; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 996)

aneta Maj
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla pracownicy po urlopie 

wychowawczym

W jaki sposób oraz z jakiego okresu obliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla pracownicy, 
która do końca stycznia br. przebywała na urlopie wychowawczym (przez 2 lata), a na-
stępnie od 1 lutego br. przedłożyła zwolnienie lekarskie z powodu choroby? Wynagrodze-
nie, jakie pracownica otrzymuje po powrocie z urlopu wychowawczego, wynosi 3300 zł.

W.związku.z.tym,.że.pracownicy.przysługuje.wynagrodzenie.w.stałej.mie-
sięcznej. wysokości,. podstawę. wymiaru. wynagrodzenia. chorobowego. od..
1.lutego.br ..stanowi.kwota.3300.zł,.a.więc.wynagrodzenie.za.miesiąc.kalen-
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darzowy,. w. którym. powstała. niezdolność. do. pracy,. tj .. za. luty,. określone.
w.umowie.o.pracę .

Wynagrodzenie. chorobowe. oblicza. się. według. zasad. obowiązujących.
przy.ustalaniu.podstawy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.i.wypłaca.za.każ-
dy.dzień.niezdolności.do.pracy,.również.za.dni.wolne.od.pracy ..Wynagro-
dzenie,. jakie.uwzględnia.się.w.podstawie.wymiaru.zasiłku,. to.przychód.
pracownika.stanowiący.podstawę.wymiaru.składek.na.ubezpieczenie.cho-
robowe,.po.odliczeniu.potrąconych.przez.pracodawcę.składek.na.ubezpie-
czenia. emerytalne,. rentowe. oraz. chorobowe,. finansowanych. ze. środków.
pracownika. (13,71%) .. Podstawę. wymiaru. zasiłku. chorobowego. (także.
wynagrodzenia.za.czas.choroby).stanowi.przeciętne.miesięczne.wynagro-
dzenie. wypłacone. pracownikowi. za. okres. 12. miesięcy. kalendarzowych.
poprzedzających. miesiąc,. w. którym. powstała. niezdolność. do. pracy ..
W.przypadku.gdy.niezdolność.do.pracy.powstanie.wcześniej,.do.podsta-
wy.zasiłku.należy.przyjąć.wynagrodzenie.za.pełne.miesiące.kalendarzo-
we.zatrudnienia .

W. sytuacji. gdy. pracownik. przez. cały. okres,. z. którego. jest. obliczana.
podstawa.wymiaru.świadczenia,.przebywał.m .in ..na.urlopie.bezpłatnym,.
wychowawczym,.a.więc.nie.przepracował.ani.jednego.dnia,.podstawę.wy-
miaru.wynagrodzenia.chorobowego.bądź.zasiłku.stanowi.wynagrodzenie.
za.miesiąc.kalendarzowy,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy,.w.wy-
sokości:
n. .wynagrodzenia.określonego.w.umowie.–.jeśli.pracownikowi.przysługuje.

wynagrodzenie.w.stałej.miesięcznej.wysokości,
n. .przeciętnego. miesięcznego. wynagrodzenia. wypłaconego. pracownikom.

zatrudnionym.na.takim.samym.lub.podobnym.stanowisku.pracy.–.jeżeli.
pracownikowi.przysługuje.wynagrodzenie.zmienne .

Podstawę wymiaru świadczenia stanowi wynagrodzenie 
za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, 
wówczas gdy przez cały okres, z jakiego ma być ustala-
na ta podstawa, pracownik przebywał m.in. na urlopie 
wychowawczym.

Jeżeli.po.powrocie.z.urlopu.wychowawczego.w.miesiącu,.w.którym.po-
wstała.niezdolność.do.pracy,.pracownik.przepracował.przynajmniej. jeden.
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dzień,.osiągając.z.tego.tytułu.wynagrodzenie,.do.podstawy.wymiaru.zasiłku.
przyjmuje.się:

n. .wynagrodzenie. określone. w. umowie. o. pracę. –. jeżeli. pracownikowi.
przysługuje.wynagrodzenie.w.stałej.miesięcznej.wysokości,.lub

n. .wynagrodzenie.po.uzupełnieniu.do.pełnego.wynagrodzenia,.tj ..do.ta-
kiej. kwoty,. którą. pracownik. otrzymałby,. gdyby. przepracował. cały.
miesiąc,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy.–.jeżeli.pracowniko-
wi.przysługuje.wynagrodzenie.zmienne ..Wynagrodzenie.to.ustala.się,.
dzieląc.wynagrodzenie.zmienne,.które.pracownik.otrzymał,.przez.dni.
przepracowane.i.mnożąc.przez.dni,.które.był.zobowiązany.w.tym.mie-
siącu.przepracować .

Przykład

Pracownica przez 2 lata przebywała na urlopie wychowawczym. Do pracy wróciła 
2 stycznia br. Dostarczyła zwolnienie lekarskie od 7 do 31 stycznia br. w związku 
z opieką nad chorym dzieckiem. Pracownica otrzymuje wynagrodzenie zmienne. Za 
styczeń otrzymała wynagrodzenie w wysokości 189 zł. W tym miesiącu pracownica 
z obowiązujących 21 dni przepracowała 2 dni. Uzupełnienia wynagrodzenia należy 
dokonać następująco:
n 189 zł – 25,91 zł (13,71%) = 163,09 zł,
n 163,09 zł : 2 dni przepracowane = 81,55 zł,
n 81,55 zł x 21 dni robocze = 1712,55 zł.
Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi kwota 1712,55 zł.

Państwa. pracownica. przedłożyła. zwolnienie. lekarskie. od. 1. lutego. br ..
W.związku.z.tym,.że.jest.to.jej.pierwsza.niezdolność.do.pracy.w.bieżącym.
roku,.w.pierwszej.kolejności.ma.prawo.do.wynagrodzenia.chorobowego.fi-
nansowanego.ze.środków.pracodawcy ..Po.urlopie.wychowawczym.pracow-
nica. nie. przepracowała. ani. jednego. dnia,. zatem. do. podstawy. wymiaru.
świadczenia.chorobowego.należy.przyjąć.wynagrodzenie.za.miesiąc.kalen-
darzowy,.w.którym.powstała.niezdolność.do.pracy,.czyli.za.luty ..Pracowni-
ca.otrzymuje.wynagrodzenie.w.stałej.miesięcznej.wysokości,.tj ..w.kwocie.
3300. zł .. Powoduje. to,. że. właśnie. tę. kwotę. należy. przyjąć. jako. podstawę.
wymiaru.świadczenia.chorobowego ..Podstawę.wymiaru.świadczenia.stano-
wi.kwota.2847,57.zł,.tj ..3300.zł.–.452,43.zł.(13,71%) .
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PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3 pkt 3, art. 36, art. 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 996),

ff art. 92 ustawy z  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r.  
poz. 1028)

Bogusław nowakowski
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak opłacić składki za studentkę przebywającą na urlopie wychowawczym 

i jednocześnie wykonującą umowę zlecenia

Zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia ze studentką, która nie ukończyła 26 lat. Obec-
nie przebywa na urlopie wychowawczym udzielonym przez swojego pracodawcę (nie 
jest nim nasza firma). Czy w takiej sytuacji mamy ją zgłosić do ZUS ze zlecenia, a ona 
powinna poinformować swojego pracodawcę, że wykonuje umowę zlecenia w czasie 
urlopu wychowawczego?

Nie,.dopóki.zleceniobiorczyni.ma.status.studentki.oraz.nie.ma.ukończonych.
26.lat,.nie.powinni.Państwo.zgłaszać.jej.do.ZUS.ani.opłacać.za.nią.żadnych.
składek .. W. przedstawionej. sytuacji. dla. ustalenia. obowiązku. ubezpieczeń.
nie. ma. znaczenia,. że. osoba. ta. przebywa. jednocześnie. na. urlopie. wycho-
wawczym.udzielonym.jej.przez.innego.płatnika ..Składki.emerytalne.i.rento-
we.w.czasie.wykonywania.umowy.zlecenia.będą.za.nią.nadal.odprowadzane.
z. tytułu.urlopu.wychowawczego,. finansowane.z.budżetu.państwa,.a. rozli-
czane.przez.pracodawcę,.który.udzielił.tego.urlopu .

Osoba.przebywająca.na.urlopie.wychowawczym.nie.podlega.ubezpie-
czeniom.emerytalnemu.i.rentowym.z.tytułu.stosunku.pracy.(z.pracodaw-
cą,. który. udzielił. jej. urlopu) .. Tytułem. do. ubezpieczeń. dla. takiej. osoby.
jest.przebywanie.na.urlopie.wychowawczym.(art ..6.ust ..1.pkt.19.ustawy.
systemowej) ..W.tym.przypadku.nie.ma.znaczenia.fakt,.że.taka.osoba.na-
dal.pozostaje.w.stosunku.pracy,.z.którego.nabyła.uprawnienia.do.urlopu.
wychowawczego,.gdyż.z.chwilą.jego.rozpoczęcia.nie.są.za.nią.opłacane.
składki.jak.za.pracownika.(z.wyjątkiem.składek.od.ewentualnych.wypłat.
należnych. za. wcześniejsze. okresy. wykonywania. pracy) .. Tytuł. do. ubez-
pieczeń,.którym.jest.stosunek.pracy,.ulega.swego.rodzaju.„zawieszeniu”.
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na. okres. przebywania. na. urlopie. wychowawczym .. Taką. wykładnię.
przepisów. o. systemie. ubezpieczeń. społecznych. potwierdził. Sąd. Naj-
wyższy. m .in .. w. uchwale. z. 23. maja. 2006. r .. (III. UZP. 2/06,. OSNP.
2007/1–2/20) .

Za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym jej 
pracodawca rozlicza składki: emerytalną i rentowe z tytułu 
urlopu tylko wówczas, gdy nie ma ona innego tytułu do 
ubezpieczenia albo prawa do emerytury lub renty.

Składki.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rentowe.za.osobę.przebywającą.
na. urlopie. wychowawczym. nie. są. odprowadzane,. jeżeli. jednocześnie. ma.
ona.inny.tytuł.do.ubezpieczeń.społecznych.lub.przyznane.prawo.do.emery-
tury.bądź.renty.(art ..9.ust ..6.ustawy.z.25.czerwca.1999.r ..o.świadczeniach.
pieniężnych. z. ubezpieczenia. społecznego. w. razie. choroby. i. macierzyń-
stwa) .

Takim. innym. tytułem. zasadniczo. jest. m .in .. zawarcie. umowy. zlecenia ..
Nie.będzie. tak. jednak.w.przypadku.Państwa.zleceniobiorczyni,. ponieważ.
jest. ona. studentką. i. nie. ukończyła. jeszcze. 26. lat .. Osoby. zatrudnionej. na.
podstawie.umowy.zlecenia,.będącej.studentem.do.ukończenia.26 ..roku.ży-
cia,.zleceniodawca.w.ogóle.nie.zgłasza.do.ZUS.(zasada.ta.dotyczy.również.
uczniów. gimnazjów,. szkół. ponadgimnazjalnych,. szkół. ponadpodstawo-
wych) .

Dla. Państwa. zleceniobiorczyni. umowa. zlecenia. nie. stanowi. tytułu. do.
ubezpieczeń,.a.zatem.nie.mogą.jej.Państwo.zgłosić.do.ZUS ..Oznacza.to,.że.
składki.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rentowe.będą.za.nią.nadal.opłacane.
z. tytułu. przebywania. na. urlopie. wychowawczym .. Zostaną. sfinansowane.
z.budżetu.państwa,.a.ich.rozliczenia.dokona.w.dokumentach.ubezpieczenio-
wych.pracodawca,.który.udzielił.urlopu.wychowawczego .

Zleceniobiorca – student do 26. roku życia, wykonują-
cy umowę zlecenia w czasie urlopu wychowawczego, 
podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu 
i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowaw-
czym, a nie z tytułu umowy zlecenia.
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Przykład

Milena R. (24 lata) zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy jednocześnie 
studiuje zaocznie na studiach drugiego stopnia. Po powrocie z urlopu macie-
rzyńskiego złożyła u swojego pracodawcy wniosek o udzielenie jej 2-letniego 
urlopu wychowawczego. W czasie trwania urlopu wychowawczego inny przed-
siębiorca zaproponował jej dorywczą pracę na podstawie umowy zlecenia. Zle-
ceniodawca nie zgłasza jej ani do ubezpieczeń społecznych, ani zdrowotnego 
ze zlecenia, ponieważ umowa zlecenia zawarta ze studentką do 26. roku życia 
nie skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń. Pracodawca nadal składa za Milenę R. 
raporty:
n  ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00 z kodem świadczenia/przerwy 

121 (urlop wychowawczy),
n  ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00 ze składkami na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne obliczonymi od podstawy wymiaru 
składek:
–  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – równej przeciętnemu miesięcznemu 

wynagrodzeniu wypłaconemu jej za okres 12 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających urlop wychowawczy, ale nie wyższej niż kwota 60% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,

–  na ubezpieczenie zdrowotne – równej kwocie specjalnego zasiłku opiekuń-
czego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych 
(obecnie 520 zł).

Podobnie. byłoby. w. sytuacji,. gdyby. zawarli. Państwo. umowę. zlecenia.
z.własnym.pracownikiem.przebywającym.na.urlopie.wychowawczym.(lub.
gdyby.umowa.zlecenia.była.wykonywana.w.czasie.urlopu.wychowawczego.
przez.pracownika.Państwa.firmy.na.rzecz.własnego.pracodawcy) .

Zasadniczo. objęcie. obowiązkowymi. ubezpieczeniami:. społecznymi.
i.zdrowotnym.nastąpiłoby.w.takiej.sytuacji.z.umowy.zlecenia ..Jeśli.jed-
nak. zleceniobiorcą.byłby. student/uczeń,. który. nie. ukończył. jeszcze. 26.
lat,. to. umowa. zlecenia. nie. byłaby. dla. niego. tytułem. do. ubezpieczeń ..
Jako. pracodawca-płatnik. składek. musieliby. Państwo. za. tę. osobę. rozli-
czać.składki.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rentowe.z.urlopu.wychowaw-
czego .
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Przykład

Jacek Z. (25 lat) pracuje na umowę o pracę w firmie logistycznej. Jednocześnie 
kontynuuje naukę na studiach wyższych. Jackowi Z. urodziło się dziecko. Po wyko-
rzystaniu przez matkę dziecka przysługującego jej urlopu macierzyńskiego Jacek Z. 
przeszedł na urlop wychowawczy. Jednocześnie jego pracodawca zaproponował 
mu pracę na podstawie umowy o świadczenie usług (inny zakres obowiązków niż 
wynikający z umowy o pracę). Składki za Jacka Z. powinny nadal być rozliczane 
z tytułu przebywania przez niego na urlopie wychowawczym, a nie z tytułu umowy 
zlecenia, która dla studentów w wieku 25 lat nie stanowi tytułu do ubezpieczeń.

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 6 ust. 1 pkt 19, ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b i ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717),

ff art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, pkt 20, pkt 32, art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. DzU z 2014 r. 
poz. 24),

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

andrzej okułowicz
prawnik, ekspert i praktyk, od 13 lat zajmujący się prawem  
ubezpieczeń społecznych

Czy ojciec ma prawo do urlopu wychowawczego w czasie urlopu 

macierzyńskiego matki dziecka

Pracownikowi urodziło się drugie dziecko i w związku z tym jego żona przebywa na 
urlopie macierzyńskim. Na pierwsze dziecko, które ma już 3 lata, pracownik chce 
wziąć urlop wychowawczy. Wcześniej zarówno on, jak i jego żona nie korzystali z urlo-
pu wychowawczego na pierwsze dziecko. Czy powinniśmy udzielić mu tego urlopu?

Powinni.Państwo.udzielić.pracownikowi.urlopu.wychowawczego.na.pierw-
sze.dziecko ..Pracownik.może.skorzystać.z.urlopu.wychowawczego.w.celu.
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sprawowania. osobistej. opieki. nad. dzieckiem. w. czasie. urlopu. macierzyń-
skiego.matki .

Urlop.macierzyński.żony.pracownika.nie.wyklucza.sprawowania.osobi-
stej.opieki.przez.ojca.nad.starszym.dzieckiem ..Osobiste.sprawowanie.opieki.
nad.dzieckiem.jest.podstawowym.warunkiem.udzielenia.urlopu.wychowaw-
czego.(art ..186.§.1.ustawy.z.26.czerwca.1974.r ..–.Kodeks.pracy;.dalej:.k .p .) ..
Państwa. pracownik. może. więc. skorzystać. z. urlopu. wychowawczego. 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.z.rodziców.lub.inny.członek.rodziny ..Pracownik.może.więc.
wykorzystać.urlop.wychowawczy.także.wówczas,.gdy.drugi.z.rodziców.nie.
pracuje,.przebywa.na.urlopie.bezpłatnym,.wypoczynkowym.lub.macierzyń-
skim .

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 
została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dziecko 
zapisała do przedszkola, jednak ze względu na powtarzające się choroby dziecka, 
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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 mie-
sięcy. Pracodawca udzielił więc pracownicy urlopu wychowawczego. Postępowanie 
pracodawcy było prawidłowe.

Rodzice.lub.opiekunowie.dziecka.mogą.korzystać.jednocześnie.z..urlopu.
wychowawczego.przez.maksymalnie.4.miesiące.(art ..186.§.6.k .p .) .

W.przypadku.spełnienia.przez.pracownika.wymagań.określonych.w.pra-
wie.pracy,.udzielenie.urlopu.wychowawczego.jest.obowiązkiem.pracodaw-
cy ..Nieudzielenie.go.uprawnionemu.pracownikowi.jest.wykroczeniem.prze-
ciwko.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 ..Wnio-
sek.powinien.wpłynąć.do.pracodawcy.na.2.tygodnie.przed.rozpoczęciem.pla-
nowanego. terminu.urlopu.wychowawczego .. Jeżeli.wniosek.zostanie. złożony.
po.upływie.wymaganego.terminu,.pracodawca.ma.obowiązek.udzielić.go.nie.
później.niż.z.dniem.upływu.2.tygodni.od.dnia.złożenia.przez.pracownika.wnios-.
ku.o.udzielenie.tego.urlopu.(§.3.ust ..3.rozporządzenia.z.19.września.2013.r ..
w.sprawie.szczegółowych.warunków.udzielania.urlopu.wychowawczego) .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1028),

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

ff art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU z 2013 r. 
poz. 1650).

jadwiga krukowska
specjalista w zakresie prawa pracy



  nr 6/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 63

Czy urlop wychowawczy udzielony w wymiarze 3 lat trzeba skrócić 

o 1 miesiąc

Udzieliliśmy pracownicy urlopu wychowawczego na okres 3 lat, zgodnie z jej 
wnioskiem (przed zmianą przepisów w tym zakresie). Urlop kończy się 28 lute-
go 2014 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, 1 miesiąc urlopu 
wychowawczego może wykorzystać tylko jedno z rodziców dziecka. Czy 
w związku ze zmianą przepisów powinniśmy skrócić pracownicy ten urlop 
o 1 miesiąc?

Nie .. Jeżeli. urlop. wychowawczy. w. wymiarze. 3. lat. został. udzielony. przed..
1.października.2013. r .,. to.pracownica.ma.prawo.wykorzystać.go.w. takim.
wymiarze ..Nie.ma.żadnych.podstaw.do.skrócenia.jej.urlopu.wychowawcze-
go.o.1.miesiąc ..Miesięczna.nieprzenoszalna.część.urlopu.wychowawczego.
obowiązuje.tylko.wtedy,.gdy.urlop.wychowawczy.albo.jego.część.jest.udzie-
lana.począwszy.od.1.października.2013.r .

Od.1.października.2013.r .,.w.wyniku.zmiany.przepisów,.każdemu.z.ro-
dziców.lub.opiekunów.dziecka.przysługuje.wyłączne.prawo.do.1.miesią-
ca.urlopu.wychowawczego.z.wymiaru.36.miesięcy.(art ..186.§.4.ustawy..
z.26.czerwca.1974.r ..–.Kodeks.pracy,.dalej:.k .p .) ..Jeżeli.rodzic.lub.opie-
kun.dziecka.nie.wykorzysta.tego.miesiąca.urlopu,.przepada.on,.ponieważ.
prawa. do. niego. nie. można. przenieść. na. drugiego. z. rodziców. lub. opie-.
kuna ..

Oznacza. to,. że. obecnie. –. w. typowych. przypadkach. –. jeden. rodzic. lub.
opiekun.dziecka.może.wykorzystać.maksymalnie.35.miesięcy.urlopu.wy-
chowawczego .

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 ..Zatem.–.w.związku.z.wprowadze-
niem. nieprzenoszalnej. części. urlopu. wychowawczego. –. nie. ma. podstaw.
prawnych.do.odebrania.Państwa.pracownicy.(pracownikowi).części.udzie-
lonego.wcześniej.urlopu.wychowawczego.(czyli.1.miesiąca).i.wezwania.do.
powrotu.do.pracy .
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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.pracow-

nik.trwale.zaprzestał.sprawowania.osobistej.opieki.nad.dzieckiem.albo.
gdy.oboje.rodzice.lub.opiekunowie.korzystają.z.tego.urlopu.jednocze-
śnie.dłużej.niż.dopuszczalny.okres.4.miesięcy .

Także.przepisy.ustawy,.która.znowelizowała.Kodeks.pracy.w.zakre-
sie.urlopów.wychowawczych,.nie.zawierają.regulacji,.która.umożliwia-
łaby. skrócenie. pracownicy. (pracownikowi). urlopu. wychowawczego.
o. 1. miesiąc. –. w. związku. z. wprowadzeniem. nieprzenoszalnej. części.
urlopu .

Przykład

Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 3 lat, od 1 kwiet-
nia 2011 r. do 31 marca 2014 r. Pracownica ma prawo do korzystania z tego urlopu 
do końca marca 2014 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. W lutym 2014 r. składa wniosek o pozostałe 6 miesięcy urlopu wychowawczego. 
Pracodawca nie może jednak udzielić jej pełnych 6 miesięcy urlopu. Do tej części 
urlopu mają już zastosowanie nowe przepisy, obowiązujące od 1 października 
2013 r., gwarantujące prawo do miesięcznej części tego urlopu drugiemu z rodzi-
ców lub opiekunowi dziecka. Zatem pracodawca może udzielić pracownicy tylko 
5 miesięcy tego urlopu. 1 miesiąc urlopu wychowawczego musi być pozostawiony 
do wyłącznej dyspozycji drugiego rodzica.
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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. DzU z 1998 r.  

nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
ff art. 2 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 uprawniona do urlopu wychowawczego może korzystać na przemian 

z urlopu wychowawczego i obniżenia wymiaru etatu

Pracownica urodziła dziecko i po urlopie macierzyńskim przez rok przebywała na 
urlopie wychowawczym. Następnie wróciła do pracy, ale jako osoba mająca prawo 
do urlopu wychowawczego poprosiła o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu. 
Następnie po roku ponownie poprosiła o urlop wychowawczy. Czy pracownica może 
w taki sposób wymiennie korzystać z urlopu wychowawczego lub obniżenia etatu?

Pracownica. uprawniona. do. urlopu. wychowawczego. może. przez. okres,.
w.którym.korzystałaby.z.tego.urlopu,.wymiennie.korzystać.z.urlopu.wycho-
wawczego.lub.obniżenia.etatu .

Prawo.do.obniżenia.wymiaru.czasu.przez.pracownicę.uprawnioną.do.ko-
rzystania. z. urlopu. wychowawczego. jest. dodatkowym. prawem. pracownicy.
występującym.niezależnie.od.prawa.do.urlopu.wychowawczego .

Przepisy.w.żaden.sposób.nie.ograniczają.pracownicy.w.zakresie.liczby.
składanych.wniosków.o.obniżenie.etatu ..Dlatego.dopuszczalne.jest.wielo-
krotne.składanie.wniosku.o.obniżenie.wymiaru.czasu.pracy ..W.sytuacji.gdy.
pracownica.wystąpi.z.pisemnym.wnioskiem.o.obniżenie.etatu,.pracodawca.
jest.zobowiązany.do.jego.uwzględnienia .

Aby. pracownica. mogła. mieć. prawo. do. obniżenia. wymiaru. etatu,. musi.
być.uprawniona.do.urlopu.wychowawczego ..Urlop.ten.natomiast.przysługu-
je. pracownikom. zatrudnionym. co. najmniej. 6. miesięcy,. wychowującym.
dziecko,. które. nie. ukończyło. 5. lat .. Do. okresu. pracy. uprawniającego. do.
urlopu.wychowawczego.wliczamy.wszystkie.poprzednie.okresy.zatrudnie-
nia,.a.więc.także.te,.które.miały.miejsce.u.innych.pracodawców .

Obniżenie. wymiaru. etatu. pracownika. uprawnionego. do. urlopu. wycho-
wawczego.może.nastąpić.maksymalnie.do.połowy.pełnego.wymiaru.czasu.
pracy,.czyli.najwyżej.do.1/2.etatu .
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Z.przepisów.nie.wynika.zakaz,.że.w.przypadku.skorzystania.z.części.urlopu.
wychowawczego,.posiadając.nadal.uprawnienia.do.tego.urlopu,.pracownica.na-
stępnie.nie.może.wystąpić.z.wnioskiem.o.zmniejszenie.wymiaru.czasu.pracy .

Wobec.takich.uregulowań.prawnych.Państwa.pracownica.może.wystąpić.
z.wnioskiem.o.udzielenie.urlopu.wychowawczego,.a.następnie.po.powrocie.
z. tego. urlopu. złożyć. wniosek. dotyczący. obniżenia. wymiaru. czasu. pracy.
i.później.ponownie.wystąpić.o.urlop.wychowawczy .

Pracownik posiadający prawo do urlopu wychowawcze-
go może występować na przemian o urlop wychowawczy 
lub obniżenie wymiaru etatu.

Jedynym.ograniczeniem.przy.możliwości.korzystania.przez.pracownicę.
z.przysługujących.jej.w.ten.sposób.uprawnień.będzie.posiadanie.przez.nią.
prawa.do.urlopu.wychowawczego .

Urlop.wychowawczy.może.być.udzielony.pracownicy.w.wymiarze.mak-
symalnie.35.miesięcy.(36.miesięcy,.gdy.jest.uprawniona.do.pełnego.wymia-
ru. urlopu. wychowawczego) .. Nie. jest. konieczne. zachowanie. ciągłości.
w.udzielaniu.tego.urlopu ..Może.on.być.podzielony.maksymalnie.na.5.czę-
ści,.które.nie.muszą.być.równe .

Pracownicy.mogą.skorzystać.ponadto.z.dodatkowego.urlopu.wychowaw-
czego,.który.przysługuje.w.wymiarze.do.35.miesięcy.(wyjątkowo.36.miesię-
cy.dla.jednego.rodzica.lub.opiekuna),.nie.dłużej.jednak.niż.do.ukończenia.
przez.dziecko.18 ..roku.życia ..Jest.on.przyznawany.z.uwagi.na.stan.zdrowia.
dziecka,. które. wymaga. osobistej. opieki. pracownika .. Powinno. to. być. po-
twierdzone. orzeczeniem. o. niepełnosprawności. lub. stopniu. niepełnospraw-
ności.tego.dziecka .

W.takim.przypadku.wystąpienie.z.wnioskiem.o.obniżenie.wymiaru.czasu.
pracy.wydłuża.się.pracownicy.o.kolejny.czas,.tj ..o.okres.dodatkowych.3.lat.
urlopu.wychowawczego .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186, art. 186

3
, art. 186

4
, art. 186

7
, art. 189

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r.  

nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028).

MagdaLena opaLińska
specjalista w zakresie prawa pracy
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Czy trzeba obniżyć pracownikowi wymiar etatu w czasie urlopu 

wychowawczego drugiego z rodziców

Pracownik wystąpił z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy, ponieważ ma 
dziecko w wieku 2 lat i jest uprawniony do urlopu wychowawczego. Chciałby obniżyć 
wymiar etatu na rok. Czy musimy zgodzić się na wniosek pracownika, jeżeli wiemy, że 
z urlopu wychowawczego na to dziecko korzysta jego żona?

Nie ..Pracodawca.nie.musi.zgodzić.się.na.wniosek.pracownika ..Jeżeli.mał-
żonka.Państwa.pracownika.przebywa.na.urlopie.wychowawczym,.może.on.
skorzystać. z. możliwości. obniżenia. wymiaru. czasu. pracy. maksymalnie.
przez.4.miesiące .

Pracownik.uprawniony.do.urlopu.wychowawczego.może.złożyć.wniosek.
o.świadczenie.pracy.w.obniżonym.wymiarze.czasu.pracy ..Wniosek.pracow-
nika.w.tej.sprawie.jest.wiążący.dla.pracodawcy ..Wymiar.czasu.pracy.wska-
zany.we.wniosku.nie.może.być.niższy.niż.połowa.pełnego.wymiaru.w.okre-
sie,. w. którym. pracownik. mógłby. korzystać. z. urlopu. wychowawczego..
(art ..1867.ustawy.z.26.czerwca.1974.r ..–.Kodeks.pracy,.dalej:.k .p .) .

W.praktyce.pewne.wątpliwości.może.budzić.to,.czy.pracodawca.jest.zo-
bowiązany.uwzględnić.wniosek.o.obniżenie.etatu.pracownika,.którego.mał-
żonek,.w.okresie.objętym.wnioskiem,.korzysta.z.urlopu.wychowawczego ..
Urlop.wychowawczy.jest.co.do.zasady.udzielany.w.tym.samym.czasie.tylko.
jednemu.z.rodziców.lub.opiekunów.dziecka.(art ..1891.k .p .) ..Jednak.w.okre-
sie.nieprzekraczającym.łącznie.4.miesiące.rodzice.lub.opiekunowie.dziecka.
mogą. korzystać. z. urlopu. wychowawczego. jednocześnie. (art .. 186..
§.6.k .p .) .

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie 
przebywać na urlopie wychowawczym maksymalnie 
przez 4 miesiące.

Prawo.rodzica.lub.opiekuna.dziecka.do.świadczenia.pracy.w.obniżonym.
wymiarze.czasu.pracy.przysługuje.jedynie.osobom.korzystającym.z.urlopu.
wychowawczego ..Skoro.więc.w.okresie.4.miesięcy.oboje.rodzice.mogą.jed-
nocześnie.korzystać.z.urlopu.wychowawczego,.należy.konsekwentnie.przy-
jąć,.że.w.takim.właśnie.okresie.każdy.z.rodziców.może.korzystać.z.upraw-
nienia. do. pracy. w. obniżonym. wymiarze. czasu. pracy. równolegle.
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z. korzystaniem. przez. drugiego. z. rodziców. z. urlopu. wychowawczego. lub.
świadczenia. pracy. w. obniżonym. wymiarze .. Dlatego. nie. muszą. Państwo.
zgodzić.się.na.obniżenie.wymiaru.czasu.pracy.przez.pracownika.na.okres..
1.roku ..Należy.zatem.wyjaśnić.pracownikowi,.że.może.domagać.się.jedynie.
4.miesięcy.pracy.w.obniżonym.wymiarze.czasu ..Jeżeli.zmieni.on.wniosek.
i.wystąpi.o.obniżenie.etatu.na.4.miesiące,.powinni.się.Państwo.na.to.zgo-
dzić ..Nie.ma. też.przeszkód,. aby.pracownik.wystąpił.o.obniżenie. etatu.na.
okres.krótszy.niż.4.miesiące,.np ..na.2.miesiące .

Przykład

Pracownik, którego żona przebywa na rocznym urlopie wychowawczym na 2-letnie 
dziecko, wystąpił o obniżenie etatu na okres 2 miesięcy. Następnie na 6 miesięcy powrócił 
do swojego podstawowego wymiaru czasu pracy. Po tym okresie ponownie złożył wnio-
sek o obniżenie etatu na kolejne 2 miesiące. Takie postępowanie pracownika jest prawi-
dłowe. W sumie z obniżonego etatu będzie korzystał przez 4 miesiące, czyli wykorzysta 
maksymalny wymiar takiego obniżenia etatu w czasie korzystania przez współmałżonka 
z urlopu wychowawczego. Nie ma też przeszkód, aby kilkakrotnie występować do praco-
dawcy z wnioskiem o obniżenie etatu (w ramach obowiązującego wymiaru).

W.okresie.pracy.w.obniżonym.etacie.pracownikowi.przysługuje.wynagro-
dzenie.obniżone.proporcjonalnie.do.wymiaru.czasu.pracy.oraz.inne.świad-
czenia,.np ..urlop.wypoczynkowy ..Nie.trzeba.jednak.sporządzać.dla.pracow-
nika. nowej. umowy. o. pracę .. Po. zakończeniu. okresu. w. obniżonym. etacie.
pracownik.automatycznie.powraca.do.swojego.wymiaru.czasu.pracy ..W.okre-
sie.wykonywania.pracy.w.obniżonym.wymiarze.czasu.pracy.pracownikowi.
przysługuje.ochrona.przed.zwolnieniem.z.pracy.maksymalnie.przez.rok .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186 § 6, art. 186

7
, art. 189

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94;  

ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028).

jakuB ziarno
prawnik, trener i autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa pracy, 
były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, obecnie prowadzi własną firmę 
doradczą
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Jakie wynagrodzenie powinna otrzymywać pracownica powracająca 

z urlopu wychowawczego, która została skierowana  

na inne stanowisko pracy

Zatrudniona w naszej firmie pracownica spędziła ostatnie 3 lata na urlopie wycho-
wawczym. Po powrocie chcemy ją skierować do pracy na stanowisko prasowaczki, 
odpowiadające jej kwalifikacjom (ze względu na to, że jej dotychczasową pracę  
– wbijanie nap – wykonuje obecnie maszyna). Czy musimy tę pracownicę wynagra-
dzać tak samo (nie niżej) jak przed urlopem, czy powinna mieć takie wynagrodzenie 
jak inne prasowaczki?

Wynagrodzenie.pracownicy.powracającej.z.urlopu.wychowawczego.muszą.
Państwo. ustalić. na. poziomie. obecnego. wynagrodzenia. innych. prasowa-
czek ..Wynagrodzenie.pracownicy.nie.może.być.jednak.niższe.od.tego,.ja-
kie. otrzymywała. na. stanowisku. zajmowanym. przed. urlopem. wychowaw-
czym .

Po. powrocie. pracownika. z. urlopu. wychowawczego. pracodawca. jest.
zobowiązany.do.zatrudnienia.go.na.dotychczas.zajmowanym.przez.niego.
przed.urlopem.stanowisku.pracy ..Jeżeli.pracodawca.nie.ma.takiej.możli-
wości,. musi. zaproponować. pracownikowi. stanowisko. równorzędne. do.
poprzednio. zajmowanego. lub. inne. odpowiadające. jego. kwalifikacjom.
zawodowym ..Wynagrodzenie,.jakie.pracodawca.musi.przyznać.pracow-
nikowi. powracającemu. z. urlopu. wychowawczego,. nie. może. być. niższe.
od.wynagrodzenia.za.pracę.przysługującego.innemu.pracownikowi.wy-
konującemu. pracę. na. stanowisku,. które. zajmował. ten. pracownik. przed.
urlopem. wychowawczym .. Oznacza. to,. że. pracownik,. który. był. zatrud-
niony. na. określonym. stanowisku. pracy,. po. powrocie. z. urlopu. wycho-
wawczego. powinien. otrzymać. takie. wynagrodzenie,. jakie. otrzymują.
w.dniu. tego.powrotu. inni. pracownicy. zatrudnieni. na. stanowisku.pracy.
zajmowanym. przez. niego. przed. urlopem. lub. takim. samym. stanowisku.
pracy .

Pracodawca musi zapewnić powracającemu z urlopu 
wychowawczego pracownikowi pensję nie niższą niż 
otrzymywana przez innego pracownika zatrudnionego na 
takim samym stanowisku.
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Przykład

Pracownice X i Y były zatrudnione w zakładzie pracy na stanowisku prasowaczek 
z wynagrodzeniem 1400 zł brutto każda. Pracownica X po wykorzystaniu urlopu 
macierzyńskiego złożyła pracodawcy wniosek o udzielenie 3-letniego urlopu wy-
chowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W czasie ko-
rzystania z urlopu wychowawczego przez pracownicę X pracownica Y otrzymywała 
każdego kolejnego roku pracy podwyżkę wynagrodzenia o 200 zł brutto. Ponadto 
pracodawca wprowadził w tym czasie dla pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach prasowaczki stałą premię kwartalną w wysokości 40% wynagrodzenia. Po 
powrocie pracownicy X z 3-letniego urlopu wychowawczego pracownica Y zarabiała 
na zajmowanym stanowisku prasowaczki 2000 zł brutto i przysługiwała jej premia 
kwartalna w wysokości 40% wynagrodzenia. Pracodawca musi zatem zatrudnić 
powracającą z urlopu wychowawczego pracownicę X na stanowisku prasowaczki 
lub innym równorzędnym, odpowiadającym jej kwalifikacjom, z wynagrodzeniem 
2000 zł brutto + premia kwartalna 40%.

Może.się.jednak.zdarzyć,.jak.ma.to.miejsce.w.Państwa.przypadku,.że.na.
stanowisku.pracy.zajmowanym.przez.pracownika.przed.urlopem.wychowaw-
czym.nikt.nie.jest.już.zatrudniony.z.powodu.jego.automatyzacji.lub.np ..zmia-
ny.profilu.działalności.zakładu.pracy ..Wówczas.pracodawca.jest.zobowiązany.
do.zatrudnienia.pracownika.powracającego.z.urlopu.wychowawczego.na.sta-
nowisku.równorzędnym.lub.innym.odpowiadającym.jego.kwalifikacjom.z.wy-
nagrodzeniem,.jakie.otrzymują.pracownicy.o.podobnych.kwalifikacjach.i.do-
świadczeniu,.zatrudnieni.na.równorzędnych.lub.innych.stanowiskach.pracy .

Należy.jednak.pamiętać,.że.ochrona.trwałości.stosunku.pracy.pracowni-
ka.przebywającego.na.urlopie.wychowawczym.kończy.się.z.chwilą.jego.po-
wrotu.do.pracy ..Nie.ma.zatem.przeszkód.prawnych,.aby.pracodawca.w.dniu.
powrotu.pracownika.z.tego.urlopu.wypowiedział.mu.umowę.o.pracę .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186

4
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. 

poz. 1028).

aLeksander p. kuźniar
specjalista w zakresie prawa pracy
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Jakie są zasady przyznawania podwyżki inflacyjnej, jeżeli pracownica 

przebywa na urlopie wychowawczym

Regulamin wynagradzania w naszej firmie reguluje sposób i zasady naliczania pod-
wyżki inflacyjnej w następujący sposób: (...) Wynagrodzenie zasadnicze pracownika 
podlega corocznie, w lutym danego roku, waloryzacji o wskaźnik inflacji rocznej ogła-
szany przez GUS za rok poprzedzający waloryzację (...). Czy pracownica korzystająca 
z urlopu wychowawczego zachowuje prawo do tak określonej podwyżki inflacyjnej?

W. czasie. trwania. urlopu. wychowawczego. pracownik. nie. świadczy. pracy,.
nie.przysługuje.mu.więc.wynagrodzenie.za.pracę ..Będą.Państwo.jednak.mu-
sieli.z.chwilą.powrotu.do.pracy.przebywającej.na.urlopie.wychowawczym.
pracownicy.podwyższyć.jej.wynagrodzenie.o.podwyżki.inflacyjne,.o.które.
Państwo.podnieśli.wynagrodzenia.pozostałych.pracowników .

Zacytowany.przepis.obowiązującego.u.Państwa.regulaminu.wynagradza-
nia.daje.wszystkim.pracownikom.prawo.do.corocznej.podwyżki.inflacyjnej,.
gdyż.nie.reguluje.w.sposób.szczególny.sytuacji.pracowników.okresowo.nie-
aktywnych.w.pracy,.czyli.np ..przebywających.na.urlopach.bezpłatnych.czy.
wychowawczych .. Osoba. przebywająca. na. urlopie. wychowawczym. nadal.
pozostaje.pracownikiem.firmy ..Jej.prawa.i.obowiązki.wynikające.ze.stosun-
ku. pracy. ulegają. jedynie. zawieszeniu .. Poza. tym. regulamin. nie. wskazuje.
żadnych. kryteriów. czy. innych. warunków,. których. spełnienie. uprawnia. do.
podwyżki ..Jest.ona.związana.wyłącznie.ze.wzrostem.wskaźnika.cen.w.go-
spodarce,.a.to.zjawisko.jest.niezależne.od.wykonywania.pracy ..Nie.wymaga.
od.pracowników.np ..większego.wkładu.pracy.czy.lepszych.wyników .

Pracownica. przebywająca. na. urlopie. wychowawczym. nie. powinna. być.
więc. inaczej. traktowana. niż. pozostali. podwładni .. Po. zakończeniu. urlopu.
wychowawczego.i.powrocie.do.pracy.pracownica.powinna.otrzymać.aneks.
do.umowy.o.pracę.z.uaktualnionym.wynagrodzeniem,.zbliżonym.do.tego,.
jakie. otrzymują. pracownicy. na. podobnym. stanowisku. pracy,. czyli.
z.uwzględnieniem.podwyżki.inflacyjnej.wprowadzonej.w.roku.powrotu.ro-
dzica.do.pracy .

Pracodawca. dopuszcza. pracownika. po. zakończeniu. urlopu. wychowaw-
czego. do. pracy. na. dotychczasowym. stanowisku .. Dopiero. gdy. nie. jest. to.
możliwe,. może. zatrudnić. pracownika.na. stanowisku. równorzędnym.z. zaj-
mowanym.przed.rozpoczęciem.urlopu.lub.na.innym.stanowisku.odpowiada-
jącym.jego.kwalifikacjom.zawodowym ..Pracownikowi.przysługuje.wówczas.



11 lutego 2014 roku    www.serwispp.infor.pl72

wynagrodzenie.nie.niższe.od.wynagrodzenia.za.pracę.przysługującego.pra-
cownikowi. w. dniu. podjęcia. pracy. na. stanowisku. zajmowanym. przed. tym.
urlopem.(art ..1864.ustawy.z.26.czerwca.1974.r ..–.Kodeks.pracy) ..Zasada.ta.
stanowi.ochronę.osób.korzystających.z.przywilejów.rodzicielskich.i.gwaran-
cję.zachowania.nie.tylko.poprzedniej.posady,.ale.również.wynagrodzenia .

Często.zdarzają.się.przypadki,.że.pracownik.po.powrocie.z.urlopu.wy-
chowawczego.otrzymuje.wynagrodzenie.w.wysokości.należnej.mu.bezpo-
średnio.przed.przejściem.na.urlop.wychowawczy ..Taka.sytuacja.nie.może.
mieć.miejsca,.gdy.pracownik,.zgodnie.z.umową,.otrzymuje.wynagrodzenie.
minimalne ..Wynagrodzenie. to.musi.być.bowiem.podniesione.do.poziomu.
minimalnego.wynagrodzenia.obowiązującego.w.dniu.powrotu.pracownika.
do.pracy ..Urlop.wychowawczy.może.trwać.bowiem.kilka.lat,.a.w.tym.czasie.
ustawowe. wynagrodzenie. minimalne. ulega. podwyżkom .. Dlatego. również.
i.w.tym.przypadku.pracownikowi.wynagradzanemu.minimalnym.wynagro-
dzeniem,.wracającemu.z.urlopu.wychowawczego,.należy.podnieść.to.wyna-
grodzenie.do.kwoty.obowiązującej.w.dniu.powrotu.do.pracy .

Pracownikowi powracającemu do pracy z urlopu wycho-
wawczego, otrzymującemu wynagrodzenie minimalne, 
należy je podwyższyć do minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu jego powrotu do pracy.

Przykład

Anna P. zatrudniona od 1 stycznia 2011 r. w firmie X, 1 października 2011 r. rozpoczę-
ła urlop wychowawczy, który zgodnie z jej wnioskiem ma zakończyć się 31 marca 
2014 r. Anna P. przed urlopem otrzymywała wynagrodzenie minimalne w wysokości 
1386 zł. Jeśli Anna P. wróci do pracy 1 kwietnia 2014 r., pracodawca będzie musiał 
podwyższyć jej wynagrodzenie do kwoty 1680 zł – minimalnego wynagrodzenia 
ustalonego na 2014 rok.

Rozstrzygając.kwestię.wzrostu.wynagrodzenia.po.urlopie.wychowawczym,.
należy.zwrócić.uwagę.na.stanowisko.Sądu.Najwyższego.wyrażone.w.wyroku.
z.29.stycznia.2008.r ..(II.PK.143/07,.OSNP.2009/5-6/67,.patrz:.www .ekspert3 .
inforlex .pl) .. Sąd. orzekł,. że. pracownik,. który. powraca. do. pracy. po. okresie.
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urlopu.wychowawczego,.ma.prawo.do.wynagrodzenia.przysługującego.aktu-
alnie.na.stanowisku,.które.opuścił.na.rzecz.urlopu.wychowawczego ..Oznacza.
to,.że.pracownik.nabywa.prawo.do.wynagrodzenia,.jakie.otrzymują.inni.pra-
cownicy.zatrudnieni.na.tożsamym.stanowisku.pracy ..Co.prawda.pracodawca.
ma.prawo.do.różnicowania.wysokości.wynagrodzenia,.jednak.z.zachowaniem.
zasad. równego. traktowania. w. zatrudnieniu. oraz. obowiązujących. przepisów.
płacowych.(np ..tabel.wynagrodzeń) .

Pracownik, który wraca do pracy po urlopie wychowaw-
czym, ma prawo do wynagrodzenia przysługującego 
aktualnie na stanowisku, które zajmował przed urlopem 
wychowawczym.

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186

4
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028).

izaBeLa nowacka
specjalista w zakresie kadr i płac

Czy urlop wychowawczy pracownicy zwolnionej w ramach zwolnień 

grupowych wlicza się do zakładowego stażu pracy, od którego zależy 

wysokość odprawy

Czy pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym i która nie podejmie już 
pracy w naszej firmie będącej w likwidacji (umowa zostanie rozwiązana w czasie 
urlopu wychowawczego), okres tego urlopu trzeba wliczyć do okresu, od którego za-
leży wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych?

Pracownicy,.która.zostanie.zwolniona.w.czasie.trwania.urlopu.wychowaw-
czego,. okres. tego. urlopu. należy. wliczyć. do. zakładowego. stażu. pracy,. od.
którego.zależy.wysokość.odprawy.pieniężnej .

Prawo.do.odprawy.pieniężnej.przysługuje.każdemu.pracownikowi,.z.któ-
rym.pracodawca.zatrudniający.co.najmniej.20.osób.rozwiązał.umowę.o.pra-
cę.w.wyniku.grupowych.lub.indywidualnych.zwolnień ..Przyczyna.rozwią-
zania.umowy.o.pracę.nie.może.jednak.leżeć.po.stronie.pracownika .
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Ustawa. z. 13. marca. 2003. r .. o. szczególnych. zasadach. rozwiązywania.
z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przyczyn.niedotyczących.pracowników.
(dalej:.ustawa.o.zwolnieniach.grupowych).posługuje.się.pojęciem.„zatrud-
nienia”,. jednocześnie. nie. określa. zasad. obliczania. okresów. zatrudnienia.
koniecznych.do.nabycia.uprawnień.do.odprawy.pieniężnej ..Za.okres.zatrud-
nienia. u. danego. pracodawcy. należy. uznać. okres. od. dnia. nawiązania.
stosunku.pracy.do.dnia. jego.rozwiązania.z.upływem.okresu.wypowiedze-
nia ..Oznacza.to,.że.zatrudnieniem.jest.cały.czas.pozostawania.w.stosunku.
pracy.mimo.okresów,.w.których.pracownik.rzeczywiście.nie.świadczył.pra-
cy ..Istotne.jest.bowiem.pozostawanie.przez.pracownika.w.stosunku.pracy .

Urlop.wychowawczy.jest.uprawnieniem,.z.którego.może.skorzystać.wy-
łącznie.osoba.mająca.status.pracownika,.a.więc.osoba.pozostająca.w.sto-
sunku.pracy,.niezależnie.od.podstawy.jego.nawiązania ..Przebywanie.przez.
pracownika.na.urlopie.wychowawczym.powoduje.czasowe.zawieszenie.obo-
wiązku.świadczenia.pracy.po.jego.stronie,.a.po.stronie.pracodawcy.zawie-
szenie.obowiązku.dopuszczenia.go.do.pracy.i.wypłacania.wynagrodzenia .

Mimo że podczas urlopu wychowawczego podstawowe 
prawa i obowiązki stron wynikające ze stosunku pracy są 
zawieszone i okres ten nie jest świadczeniem pracy, to nie 
następuje przerwanie zatrudnienia u danego pracodawcy.

Z.chwilą.zakończenia.urlopu.wychowawczego.następuje.wznowienie.sto-
sunku.pracy ..W.okresie.korzystania.z.urlopu.wychowawczego.pracownica.
jedynie.nie.świadczy.dla.Państwa.pracy,.a.Państwo.nie.wypłacają.jej.wyna-
grodzenia .

Okres. urlopu. wychowawczego. w. dniu. jego. zakończenia. wlicza. się. do.
okresu.zatrudnienia.określającego.zakres.uprawnień.pracowniczych ..Roz-
wiązanie.umowy.o.pracę.spowoduje.jednocześnie.zakończenie.urlopu.wy-
chowawczego ..Z.tą.chwilą.będzie.więc.można.wliczyć.pracownicy.ten.okres.
do.okresu.zatrudnienia ..Okres.urlopu.wychowawczego.jest.zaliczany.zarów-
no.do.stażu.pracowniczego.ogólnego,.np ..prawa.do.urlopu.wypoczynkowe-
go.i.jego.wymiaru,.jak.i.do.stażu.zakładowego.mającego.wpływ.np ..na.wy-
sokość. odprawy. pieniężnej. przysługującej. na. podstawie. ustawy.
o. zwolnieniach. grupowych .. Wliczenie. okresu. urlopu. wychowawczego. do.
okresu,. od. którego. zależą. uprawnienia. pracownicze,. nie. może. nastąpić.
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w.czasie.jego.trwania;.temu.wliczeniu.podlegają.tylko.okresy.zakończone-
go.urlopu.wychowawczego .

Zaliczeniu.do.okresu.zatrudnienia.podlega.jedynie.okres.urlopu.wycho-
wawczego.od.dnia.udzielenia.urlopu.wychowawczego.do.dnia.rozwiązania.
z.pracownicą.umowy.o.pracę,.tj ..okres.faktycznego.zatrudnienia.(z.dniem.
rozwiązania.umowy.o.pracę.kończy.się.urlop.wychowawczy) .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 22 § 1 i § 1

1
, art. 186, art. 186

4
, art. 186

5
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r.  

nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
ff art. 1, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1654).

MagdaLena opaLińska
specjalista w zakresie prawa pracy

Jakie wynagrodzenie przysługuje po urlopie wychowawczym głównej 

księgowej, która będzie pracowała jako księgowa

W naszej firmie jedna z pracownic, zatrudniona jako główna księgowa, niedługo po-
wróci do pracy po 3-letnim urlopie wychowawczym. Nie mamy możliwości zatrudnie-
nia jej na dotychczasowym stanowisku, dlatego będzie pracować w charakterze księ-
gowej. Stanowisko to odpowiada jej kwalifikacjom. Jak mamy ustalić jej wyna- 
grodzenie?

W.przedstawionej.sytuacji.pracownica.powinna.otrzymać.takie.samo.wyna-
grodzenie,. jakie. obecnie. przysługuje. osobie. zatrudnionej. na. stanowisku.
głównego.księgowego .

Pracownica.może.przebywać.na.urlopie.wychowawczym.nawet.kilka.lat ..
W. momencie. powrotu. po. takim. okresie. do. pracy. jej. wynagrodzenie. jest.
często.niższe.niż.pozostałych.pracowników,.a.nawet.niż.minimalne.wyna-
grodzenie. za. pracę .. Dlatego. pracodawca. musi. ustalić. je. na. takim. samym.
poziomie,.jakie.aktualnie.przysługuje.na.stanowisku,.które.pracownica.zaj-
mowała.przed.urlopem.wychowawczym .

Pracodawca.powinien.wziąć.pod.uwagę.wszystkie.podwyżki.skutkujące.
wzrostem.wynagrodzeń.w.firmie.(w.szczególności.w.odniesieniu.do.danej.
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grupy.stanowisk),.dodatki.za.wysługę.lat.itp ..Oznacza.to,.że.osoba.powraca-
jąca.z.urlopu.wychowawczego.powinna.otrzymać.taką.pensję,.jaką.otrzymy-
wałaby.w.danej.chwili,.gdyby.nie.była.na.tym.urlopie ..Nie.może.to.być.jed-
nak.wynagrodzenie.niższe.niż.to,.które.pracownica.otrzymywała.dotychczas .

Ustalając.pracownikowi.wynagrodzenie,.pracodawca.nie.powinien.doko-
nywać.wypowiedzenia.warunków.pracy.i.płacy .

W.takiej.sytuacji.najlepiej.sporządzić.aneks.do.umowy.o.pracę,.w.któ-
rym.określa.się.nową.stawkę.wynagrodzenia .

Pracownik.może.przerwać.urlop.wychowawczy.za.zgodą.lub.bez.zgody.
pracodawcy .. W. pierwszym. przypadku. powrót. do. pracy. może. nastąpić.
w.każdej.chwili ..Na.wniosek.pracownika.pracodawca.może.zgodzić.się.na.
przerwanie.urlopu.w.zaproponowanym.terminie.i.z.taką.datą.pracownik.ten.
powinien.stawić.się.do.pracy .

W.drugim.przypadku.pracownik.musi.powiadomić.pracodawcę.o.zamia-
rze.przerwania.urlopu.najpóźniej.30.dni.przed.terminem.zamierzonego.po-
wrotu.do.pracy ..W.takiej.sytuacji.pracodawca.nie.może.odmówić.dopusz-
czenia.pracownika.do.pracy .

Urlop.może.także.przerwać.pracodawca,.jeżeli:
n. .pracownik.trwale.zaprzestał.sprawowania.osobistej.opieki.nad.dzieckiem,
n. .oboje.rodzice.jednocześnie.korzystają.z.tego.urlopu.powyżej.3.miesięcy .

Pracownik. powracający. do. pracy. po. urlopie. wychowawczym. powinien.
być.zatrudniony.przez.pracodawcę.na.dotychczasowym.stanowisku,.a.jeżeli.
nie.ma.takiej.możliwości,.na.stanowisku.równorzędnym.lub.odpowiadają-
cym.jego.kwalifikacjom .

Przykład

Pracownica była zatrudniona na stanowisku fakturzystki. W czasie przebywania na 
urlopie wychowawczym jej stanowisko uległo likwidacji. Po zakończeniu urlopu pra-
codawca zatrudnił pracownicę w charakterze sekretarki. Postępowanie pracodawcy 
było prawidłowe, ponieważ nie miał możliwości zatrudnienia pracownicy na dotych-
czasowym stanowisku, a praca sekretarki odpowiada jej kwalifikacjom.

Jeżeli.pracodawca.chce.dokonać.zmiany.warunków.pracy.i.płacy.osobie.po-
wracającej.z.urlopu.wychowawczego,.może.to.zrobić.w.drodze.tzw ..wypowie-
dzenia.zmieniającego,.jeżeli.istnieje.uzasadniona.przyczyna.wypowiedzenia .
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PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 186

3
–186

4
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 

z 2013 r. poz. 1028).

Marek skałkowski
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego można wypowiedzieć 

warunki umowy o pracę dotyczące jej rozkładu czasu pracy

Jedna z naszych pracownic uprawniona do urlopu wychowawczego złożyła wniosek 
o obniżenie jej wymiaru czasu pracy z pełnego etatu do 4/5 etatu i wskazała rozkład, 
w którym chciałaby pracować. Od ponad roku dział, w którym pracownica była zatrud-
niona, funkcjonuje w innych godzinach. Rozkład godzin pracy pracownicy został za-
warty w jej umowie o pracę. Jak możemy zmienić postanowienia umowy o pracę 
w zakresie rozkładu czasu pracy?

W. tej. sytuacji. najbezpieczniejszym. rozwiązaniem. byłoby. wręczenie. pra-
cownicy.porozumienia. zmieniającego. jej.warunki.pracy.wynikające. z. za-
wartej.umowy .

Pracodawca.nie.może.uzależniać.zmian.godzin.funkcjonowania.zakładu.
pracy. od. indywidualnych. preferencji. jednej. z. pracownic .. W. omawianym.
przypadku.pracownica.może.zostać.poinformowana.o.zmianie.godzin.pracy.
(funkcjonowania.zakładu).przez.wskazanie.jej.odpowiednich.wewnętrznych.
regulacji ..W.razie.rozbieżności.między.aktem.wewnątrzzakładowym.a.umo-
wą.o.pracę.w.pierwszej.kolejności.obowiązują.zapisy.umowy .

Trudno.jednak.wyobrazić.sobie.sytuację,.w.której.ze.względu.na. jedną.
pracownicę.zakład.pracy.będzie.funkcjonował.w.innych.godzinach ..Formal-
nie.istnieje.zakaz.dokonywania.zarówno.wypowiedzenia.definitywnego,.jak.
i.co.do.zasady.zmieniającego,.w.okresie,.m .in ..pracy.w.obniżonym.czasie.
pracy,.w.którym.pracownica.mogłaby.korzystać.z.urlopu.wychowawczego ..
Powstaje.wówczas.pytanie,.czy.zakaz.ten.obejmuje.swoim.zasięgiem.każde.
postanowienie.kształtujące.warunki.zatrudnienia .

Można.spotkać.się.z.poglądem,.że.zagadnienia.o.charakterze.porządko-
wym.dotyczące.funkcjonowania.pracodawcy,.takie.jak.np ..termin.i.czas.wy-
płaty. wynagrodzenia. czy. wspólne. dla. ogółu. pracowników. godziny. pracy.
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pokrywające.się.z.godzinami.funkcjonowania.zakładu.pracy,.nie.wymagają.
co.do.zasady.porozumienia.czy.wypowiedzenia.zmieniającego ..Pogląd.ten.
wynika.z.tego,.że.zagadnienia.o.charakterze.porządkowym.nie.mają.co.do.
zasady. indywidualnego.charakteru ..W.przypadku.gdyby.omawiane.posta-
nowienia.nie.były.elementami.umowy,.nie.można.mówić.o.legalności.postę-
powania,.w.którym.pracodawca.nie.dokonuje.ich.zmiany.w.wyniku.porozu-
mień.czy.wypowiedzeń.zmieniających .

Sprawa.komplikuje.się,.gdy.postanowienia.te.zostają.wprowadzone.do.umów.
o.pracę ..Wówczas.dyskusyjna.staje.się.kwestia,.na.ile.wspólne.dla.ogółu.pra-
cowników.zapisy.stają.się.warunkami.indywidualnymi.w.związku.z.umieszcze-
niem.ich.w.umowach ..Uwzględniając.jednak.to,.że.zmiana.rozkładu.czasu.pra-
cy.jest.uzależniona.od.obiektywnych.przyczyn.dotyczących.pracodawcy.(nowe.
godziny.pracy.dotyczą.ogółu.pracowników),.należy.przyjąć,.że.mimo.iż.rozkład.
czasu.pracy.wynika.z.umowy,.nie.stanowi.on.jej.indywidualnego.warunku .

Inaczej. przedstawiałaby. się. sytuacja,. gdyby. każdemu. z. pracowników.
wskazano. w. umowie. inne. godziny. rozpoczynania. pracy .. Wówczas. nie. ma.
wątpliwości,.że.są.to.warunki.indywidualne.i.skonkretyzowane.w.odniesie-
niu.do.danego.pracownika ..W.takim.przypadku.umowa.wymagałaby.zmiany .

Można przyjąć, mimo że rozkład czasu pracy wynika z umo-
wy o pracę, to nie stanowi on jej indywidualnego warunku.

W.przedstawionych.okolicznościach.kluczowym.zagadnieniem. jest. for-
ma.i.możliwość.dostosowania.godzin.pracy.pracownicy.do.nowego.rozkła-
du. czasu. pracy,. który. wszedł. w. życie. pod. jej. nieobecność. spowodowaną.
obowiązkami.rodzicielskimi ..Z.art ..1868.ustawy.z.26.czerwca.1974.r ..–.Ko-
deks.pracy.(dalej:.k .p .).wynika,.że.niedopuszczalne.jest.wypowiedzenie.ani.
rozwiązanie.przez.pracodawcę.umowy.o.pracę.w.okresie.od.dnia.złożenia.
przez.pracownika.uprawnionego.do.urlopu.wychowawczego.wniosku.o.ob-
niżenie.wymiaru.czasu.pracy.do.dnia.powrotu.do.nieobniżonego.wymiaru.
czasu.pracy,.nie.dłużej.jednak.niż.przez.okres.12.miesięcy ..Uwzględniając.
fakt,.że.przepisy.o.wypowiedzeniu.definitywnym.stosuje.się.odpowiednio.
do. wypowiedzenia. zmieniającego,. można. przyjąć,. że. zakaz. wynikający.
z.art ..1868.k .p ..obejmuje.czynność,. jaką. jest.wypowiedzenie.zmieniające ..
Warto.w. tym.miejscu.przywołać.wyrok.z.12.maja.2011. r .,.w.którym.Sąd.
Najwyższy.wskazał,.że:.wypowiedzenie zmierzające do zmiany warunków 
umowy o pracę w sytuacji określonej w art. 24113 § 2 k.p. nie jest wyłączone, 
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gdy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzysta z obniżenia 
wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 k.p.. (II. PK. 6/11,. OSNP.
2012/13–14/165,.więcej:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..Z.przywołanego.wyro-
ku.można.zatem.wnioskować,.że.pozostałe.–.a.przynajmniej.część.warun-
ków. umowy. o. pracę,. są. chronione. przed. wypowiedzeniem. zmieniającym.
w.przypadku.pracownika.korzystającego.z.obniżenia.etatu ..Przywołany.wy-
rok.dotyczy.co.prawda.art ..24113.§.2.k .p ..wyłączającego.jakąkolwiek.ochro-
nę. stosunku. pracy. (w. tym. pracownicy. korzystającej. z. obniżonego. etatu).
w.razie.zmian.prawa.płacowego.(układu.lub.regulaminu.wynagradzania).na.
mniej.korzystne,.powstaje.jednak.wątpliwość,.czy.powszechna.zmiana.go-
dzin.funkcjonowania.zakładu.pracy.nie.uzasadnia.możliwości.złożenia.pra-
cownikowi.wypowiedzenia.zmieniającego.w.przypadku.braku.porozumie-
nia.z.nim.w.tym.zakresie,. tym.bardziej.że.zmiany.te.miały.miejsce.przed.
dniem.złożenia.przez.pracownicę.wniosku.o.obniżenie.etatu .

W.pierwszej.kolejności.pracodawca,.który.umieścił.rozkład.czasu.pracy.
w.umowie.o.pracę,.powinien.dążyć.do.polubownego.usunięcia.tego.zapisu.
z.umowy ..Powinien.zaproponować.pracownicy.porozumienie.zmieniające,.
które. jest.pewnym.i. legalnym.działaniem .. Inną.możliwością. jest.zawarcie.
porozumienia.w.kwestii.wprowadzenia.do.umowy.nowych.godzin.funkcjo-
nowania.zakładu ..Jest. to. jednak.rozwiązanie. tymczasowe.i.obowiązuje.do.
czasu. ponownej. zmiany. godzin. działalności. pracodawcy .. Uwzględniając.
całokształt.okoliczności,.pracownica,.mając.świadomość,.że.zmiana.doty-
czy.wszystkich.pracowników.działu,.nie.powinna.odmawiać.przyjęcia.no-
wych.warunków,.mimo.że.nie.są.one.do.końca.zgodne.z.jej.oczekiwaniami .

Powstaje. jednak. problem. dotyczący. możliwości. wręczenia. pracownicy.
wypowiedzenia.zmieniającego.zawierającego.nowe.godziny.wykonywania.
pracy,.dostosowane.do.pozostałych.pracowników ..Kwestia.legalności.złoże-
nia. takiego. wypowiedzenia. może. być. dyskusyjna .. Uwzględniając. cało-
kształt.okoliczności,.można.zaryzykować.wręczenie.wypowiedzenia.zmie-
niającego.warunki.pracy.w.zakresie.zmiany.rozkładu.czasu.pracy.i.liczyć.na.
wyrozumiałość. pracownika,. który. może. jednak. taką. czynność. zaskarżyć ..
Chcąc. przekonać. pracownika,. pracodawca. powinien. rzetelnie. uzasadnić.
wypowiedzenie.(co.w.przypadku.umowy.na.czas.nieokreślony.jest.obowiąz-
kowe),.powołując.się.na.obiektywne.przesłanki ..Nie. jest. to.bez.znaczenia.
w.kontekście.dość.kontrowersyjnego. charakteru. tej. czynności.w.omawia-
nym.przypadku ..Uzasadnienie.powinno.zawierać. informację,. że.propono-
wana.zmiana.ma.związek.z.modyfikacjami.organizacyjnymi.w.zakresie.go-
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dzin. funkcjonowania. zakładu. (działu). i. wynika. z. potrzeby. dostosowania.
zapisów.umowy.do.powszechnie.stosowanych.nowych.godzin.funkcjonowa-
nia.pracodawcy .

Wypowiedzenie zmieniające umowę na czas nieokreślony 
powinno być uzasadnione.

Warto.zwrócić.uwagę.na.wyrok.z.2.kwietnia.1998.r .,.w.którym.Sąd.Naj-
wyższy. wskazał,. że:. istotna zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodnionego 
przez pracodawcę z pracownikiem, wymaga wypowiedzenia warunków pracy 
(art. 42 § 1 k.p.) lub porozumienia stron (I.PKN.559/97,.OSNP.1999/6/205) .

Omawiany.przypadek.zupełnie.inaczej.będzie.przedstawiał.się.u.większego.
pracodawcy,. zatrudniającego. co. najmniej. 20. pracowników .. Istnieje. bowiem.
wówczas. możliwość. skorzystania. z. przepisów. ustawy. z. 13. marca. 2003. r ..
o. szczególnych. zasadach. rozwiązywania. z. pracownikami. stosunków. pracy.
z.przyczyn.niedotyczących.pracowników,.dalej:.ustawa.o.zwolnieniach.grupo-
wych ..W.takiej.sytuacji.należałoby.powołać.się.na.art ..10.ust ..3.ustawy.o.zwol-
nieniach.grupowych,.zgodnie.z.którym.pracodawca.może.wypowiedzieć.wa-
runki. pracy. i. płacy. pracownikom,. których. stosunek. pracy. podlega. z. mocy.
odrębnych.przepisów.szczególnej.ochronie.przed.wypowiedzeniem.lub.rozwią-
zaniem.wtedy,.gdy.nie. jest.możliwe. ich.dalsze.zatrudnianie.na.dotychczaso-
wych.stanowiskach.pracy,.a.przyczyna.uzasadniająca.wypowiedzenie.zmienia-
jące.dotyczy.pracodawcy ..W.omawianym.przypadku.należy.przyjąć,. że. taka.
sytuacja.ma.miejsce ..Zmiana.godzin. funkcjonowania.działu.pracodawcy. jest.
przyczyną.leżącą.po.stronie.pracodawcy.i.powoduje.niemożliwość.zatrudnienia.
pracownicy.uprawnionej.do.urlopu.wychowawczego,.uwzględniając.jej.dotych-
czasowe.warunki.pracy.w.zakresie.rozkładu.czasu.pracy .

Zmiana godzin funkcjonowania pracodawcy jest przy-
czyną leżącą po jego stronie i powoduje brak możliwości 
zatrudniania pracownicy uprawnionej do urlopu wycho-
wawczego na dotychczasowych warunkach pracy w za-
kresie rozkładu czasu pracy.

Treść.umowy.o.pracę.powinna.co.do.zasady.zawierać.postanowienia.doty-
czące.stron.umowy,.jej.rodzaju.oraz.warunków.pracy.i.płacy.–.w.szczególno-
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ści.m .in ..wymiar.czasu.pracy.(art ..29.§.1.k .p .) ..Ustawodawca.nie.wymaga,.aby.
strony.zawierały.w.umowie.o.pracę.postanowienia.dotyczące.rozkładu.czasu.
pracy.pracownika ..Jest. to.podyktowane.względami.praktycznymi,.ponieważ.
wprowadzenie.zapisów.w.tej.kwestii.w.przypadku.zmiany.rozkładu.czasu.pra-
cy.może.powodować.konieczność.zmiany.treści.umowy ..W.takiej.sytuacji.po-
wstaje.problem,.jak.dokonać.zmiany.godzin.pracy.w.sytuacji,.gdy.pracownik.
z. różnych. względów. jest. chroniony. przed. modyfikacjami. stosunku. pracy ..
Sporną.kwestią.jest.ustalenie,.czy.taka.informacja.powinna.być.traktowana.jak.
element.istotny,.który.w.przypadku.zmiany.wymaga.zastosowania.wypowie-
dzenia.zmieniającego ..Z.uwagi.na.brak.jednoznacznych.przepisów.w.tym.za-
kresie,.wśród.ekspertów.prawa.pracy.ukształtowały.się.dwa.poglądy ..Pierwszy.
zakłada,.że.w.przypadku.zmiany.każdego.(niezależnie.od.ważności).elementu.
umowy.o.pracę.należy.wręczyć.pracownikowi.wypowiedzenie.zmieniające ..
Pogląd.ten.zakłada,.że.każdy.z.elementów.zatrudnienia.zawarty.w.umowie.ma.
indywidualny.charakter ..Druga.koncepcja.zakłada,.że.tylko.istotne.elementy.
umowy.należy.zmieniać.wypowiedzeniem.zmieniającym ..W.praktyce.prze-
ważający.jest.pogląd,.który.zakłada,.że.jeżeli.strony.zdecydowały.się.na.wpro-
wadzenie.określonego.zapisu.do.umowy.o.pracę,.to.niezależnie.od.tego,.czy.
jest.to.element.obligatoryjny,.czy.fakultatywny.(z.punktu.widzenia.ważności.
zawartej.umowy),.w.razie.konieczności.dokonania.jego.zmiany.niezbędne.jest.
porozumienie. lub. w. razie. jego. nieprzyjęcia. –. wypowiedzenie. zmieniające ..
Dlatego.powinniście.Państwo.zawrzeć.porozumienie.z.pracownicą.w.zakresie.
zmiany.umowy.o.pracę ..Należy.podkreślić,.że.co.do.zasady.wypowiedzenia.
wymagają. zmiany.dokonywane.na.niekorzyść.pracownika ..Problem.nie.po-
wstaje,.jeżeli.zmiana.rozkładu.czasu.pracy.jest.korzystna.dla.pracownika .

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 29 § 1, art. 42 § 1, art. 186

7
–186

8
, art. 241

13
 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. 

nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
ff art. 10 ust. 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1654).

seBastian kryczka 
specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa Ad-
ministracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego, od 
kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz w wybranych 
zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, autor wielu artykułów 
i komentarzy z tej dziedziny, współpracuje m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej oraz z Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy
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  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej 
przyjęcie zamówienia

   proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:  
     

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie 
z ustaleniami, faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie 
PDF na nasz adres. Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie 
elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na adres: 
bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz 
podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu 
korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest 
niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy 
INFOR PL.



Czytaj porady 

Sprawdzaj zmiany w przepisach

Oglądaj wideoszkolenia

Słuchaj audycji ekspertów

Dzwoń do Teleporadni

w sieci

Naj!epsze 
praktyki

INfOrmaCje I zamówIeNIa: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 212 07 30, e-mail: doradca@inforlex.pl
BezPŁaTNa PrezeNTaCja: www.inforlex.pl/prezentacja

na-makach-143x205-kik.indd   1 2014-01-30   10:21:19

  Co miesiąc w formie książkowej wyczerpujące opracowanie jednego z tematów 
kadrowych 

Nowe dodatki – raz w miesiącu!

  „ Prawo w jednostkach budżetowych” – wyjaśniamy aktualne problemy 
kadrowych z jednostek budżetowych

 „Płace i rozliczenia” – poświęcony tematyce naliczania wynagrodzeń

  „Kompendium Kadrowe – procedury” – krok po kroku wskazujemy 
właściwy sposób postępowania pracodawcy w sprawach pracowniczych

  4 razy w roku płyta CD z obszernym zbiorem artykułów, druków i formularzy 
dotyczących jednego z zagadnień prawnopracowniczych

 cały rok dostęp do wydania internetowego czasopisma gratis www.spp.infor.pl 

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY w 2014 roku 

Informacje i zamówienia
Biuro Obsługi Klienta: 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

143x205_reklama_spp_cmyk.indd   1 2014-01-29   13:40:18
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Praca zbiorowa

Urlopy wychowawcze  
dla pracowników  
i przedsiębiorców

Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną  
na nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi  
na internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać 
przed fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe,  korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:
  Przykładowo wypełnione formularze
  Pisma Ministerstwa Finansów
  Orzecznictwo
  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

Informacje i zamówienia:  Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; 
e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

A ponadto:
Przykładowo wypełnione formularze

I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!
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