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1  M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2010, wyd. C. H. Beck, s. 270 in. 
2  Dz.U. z 1974, Nr 24 poz. 141 z późn. zm.

Absolwentka V roku prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zainteresowania: prawo finan-
sów publicznych, prawo podatkowe, prawo pracy.

Wstęp
Prawo pracy jako gałąź prawa obej-

mująca ogół regulacji w zakresie sto-
sunku pracy konkretnego pracownika 
i pracodawcy reguluje podstawowe 
prawa i obowiązki w zakresie przed-
miotowej materii. Ewolucja praw ko-
biet, w tym głównie apele o prawa do 
pracy oraz do sprawiedliwej i równej 
z mężczyznami płacy, a także do wol-
ności w dziedzinie rodzinnej, rodzi-
cielskiej przyczyniły się do powstania 
odpowiednich regulacji prawa pracy 
w kształcie, jaki obecnie istnieje. Jed-
ną z nich były uprawnienia pracowni-
ków związane z rodzicielstwem, które 
dotyczyły ochrony pracujących kobiet. 
Ochrona ta, sprowadzała i nadal spro-
wadza się do ochrony zdrowia, ochrony 
stabilności stosunku pracy w okresie 
ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz do 
zagwarantowania uprawnień związa-
nych z wychowywaniem dzieci1. 

Omawiane regulacje znajdują się 
w Kodeksie pracy2 (dalej cyt. KP) w art. 
176 i nast. Od lat jednakże zwracano 
uwagę, iż ochrona pracownic w zakre-
sie rodzicielstwa, a przy tym brak po-
dobnych uregulowań dla pracowników 
będących ojcami jest dość znacznym 

uchybieniem ustawodawcy, jeśli nawet 
nie dyskryminacją. Można pokusić się 
nawet o twierdzenie, iż o ile kobiety 
często były i niestety nadal są dyskry-
minowane w zakresie warunków pracy 
i płacy, to mężczyźni zostali całkowicie 
pozbawieni uprawnień rodzicielskich 
w stosunkach pracy. Kobiety wielokrot-
nie powtarzały, że mimo iż, słusznie 
ustawodawca przyznaje im wszelkie 
uprawnia związane z wychowaniem 
dzieci, to na ich barkach pozostawała 
opieka nad dzieckiem do osiągnięcia 
wieku przedszkolnego, podczas gdy 
ojcowie tychże nadal musieli uczęsz-
czać do pracy. Niosło to za sobą liczne 
konsekwencje – od zmęczenia samych 
kobiet de facto samotnym wychowywa-
niem dzieci i ich utrudniony powrót do 
pracy – po oskarżenie mężczyzn o brak 
zaangażowania w opiekę nad małym 
potomstwem. Z pomocą przyszedł na 
szczęście ustawodawca, który począw-
szy od art. 180 KP, będącym pierwszym 
z serii przepisów regulujących urlopy 
macierzyńskie i ojcowskie pracowników 
gruntownie znowelizował ustawami:

z 21.11.2008 r. o zmianie ustawy – Ko-1) 
deks pracy (Dz.U. Nr 223, poz. 1460),
z 06.12.2008 r. o zmianie ustawy – 2) 
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Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654),
z 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Ko-3) 
deks pracy (Dz.U. Nr 219, poz. 1704)3.
Zaznaczyć należy, iż podobnie, jak 

to ma to miejsce w innych przepisach 
urlopowych prawo do urlopu macie-
rzyńskiego lub ojcowskiego przysługu-
je tylko pracownikowi w rozumieniu 
przepisów art. 2 KP, czyli osobie zatrud-
nionej na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub 
spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma 
przy tym znaczenia staż pracy oraz wy-
miar czasu pracy. 

Ustawodawca wyżej wymienionymi 
nowelizacjami wprowadził 3 rodzaje 
urlopów, które przysługują pracowni-
kowi – ojcu. Są to: urlop macierzyński 
dla ojca, dodatkowy urlop macierzyń-
ski oraz urlop ojcowski. Zmianie ule-
gła również wysokość przysługującego 
urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego.

1. Urlop macierzyński dla ojca
Art. 180 § 5 KP stanowi, iż pracownica, 

która wykorzystała po porodzie co naj-
mniej 14 tygodni urlopu macierzyńskie-
go ma prawo zrezygnować z pozostałej 
części tego urlopu. Oznacza to, iż ów 
przepis konstruuje zasadę niemożności 
zrzeczenia się przez pracownicę prawa 
do urlopu macierzyńskiego, gdyż ma on 
za zadanie chronić jej zdrowie. Ponad-
to ów zakaz pośrednio koresponduje 
z art. 152 § 2 KP zakazującym pracow-
nikowi zrzeczenia się prawa do urlopu 
wypoczynkowego. Pracownica nie ma 

obowiązku sama wykorzystać urlopu 
macierzyńskiego w całości, może jego 
pozostałą część przekazać pracującemu 
ojcu wychowującemu dziecko, na jego 
pisemny wniosek4. 

Oznacza to, iż urlop macierzyński nie 
podlega skróceniu z woli pracownicy, 
a jedynie można go podzielić między 
matkę a ojca wychowującego dziecko, 
jeżeli oni tak postanowią. Należy przy 
tym podkreślić, że możliwość korzysta-
nia z urlopu macierzyńskiego przysłu-
guje jedynie ojcu dziecka w rozumieniu 
prawa rodzinnego, który je wychowuje 
(do wykazania tej okoliczności faktycz-
nej z reguły wystarczy pisemne oświad-
czenie obojga rodziców). Ojciec dziec-
ka, który się nim nie zajmuje, nie może 
korzystać z tego prawa5.

Urlop ojca może wynosić zatem mak-
symalnie 6, 17, 19, 21 lub 23 tygodnie 
– w zależności od liczby urodzonych 
dzieci przy jednym porodzie. Faktyczną 
długość urlopu, z którego skorzystać 
może ojciec dziecka ustala się, odejmu-
jąc od wymiaru przysługującego urlopu 
okres wykorzystany przez pracownicę6.

Paragrafy 5 i 6 art. 180 KP wskazują 
na dopełnienie koniecznych warunków 
formalnych w przedmiocie podziału 
urlopu macierzyńskiego. Pracownik 
– ojciec wychowujący dziecko jest zo-
bowiązany złożyć pisemny wniosek 
w swoim zakładzie pracy o udziele-
nie urlopu. Z kolei pracownica zgła-
sza swojemu pracodawcy pisemny 
wniosek w sprawie rezygnacji z części 
urlopu macierzyńskiego najpóźniej na 
7 dni przed przystąpieniem do pracy. 

3  A. Malinowski, Urlopy pracownicze. Komentarz, Warszawa 2010, wyd. C. H. Beck, s. 178.
4  A. Malinowski, Urlopy pracownicze…, s.183.
5  K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu Pracy, Lex, 2012, s. 275.
6  A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, Warszawa 2010, wyd. 

Wolters Kluwer Polska, s. 163.
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Do wniosku dołącza się zaświadczenie 
pracodawcy zatrudniającego pracow-
nika-ojca wychowującego dziecko, po-
twierdzające termin rozpoczęcia urlo-
pu macierzyńskiego przez pracownika, 
wskazany w jego wniosku o udzielenie 
urlopu macierzyńskiego przez pracow-
nicę. W przypadku braku zaświadczenia 
pracodawcy zatrudniającego pracowni-
ka-ojca o udzieleniu mu urlopu macie-
rzyńskiego (który przypada bezpośred-
nio po terminie rezygnacji z części urlo-
pu macierzyńskiego przez pracownicę) 
pracodawca odmawia uwzględnienia 
takiego wniosku. Taka konstrukcja prze-
pisu wskazuje, że intencją prawodawcy 
nie było stworzenie możliwości skróce-
nia opieki nad dzieckiem w pierwszym 
okresie jego życia7. 

Zaznaczyć należy, iż pracownikowi-
ojcu wychowującemu dziecko, który 
korzysta z urlopu macierzyńskiego 
przysługuje taka sama ochrona przed 
wypowiedzeniem lub rozwiązaniem 
stosunku pracy, jak pracownicy, która 
korzysta z tego urlopu (art. 177 § 5 KP). 
Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez 
ojca dziecka powoduje zarazem, że 
matka zostaje pozbawiona tej ochrony.

Pracodawca, który udzielił pracow-
nikowi-ojcu wychowującemu dziecko 
urlopu macierzyńskiego, ma obowiązek 
niedopuszczenia go do pracy, począw-
szy od daty wskazanej jako początek 
korzystania przez niego z tego urlopu. 
Naruszenie tego obowiązku stanowi 
wykroczenie określone w art. 281 pkt 
5 KP8. W doktrynie podnoszony jest 
istotny, praktyczny problem dotyczą-

cy nieodwracalności stanu przejęcia 
przez pracownika-ojca wychowującego 
dziecko części urlopu macierzyńskiego 
z którego rezygnuje matka. Zaznacza 
się, iż należy dopuścić sytuacje, w któ-
rych urlop macierzyński będzie mógł 
na powrót przysługiwać matce dziecka. 
Co prawda, takiej sytuacji przepisy nie 
przewidują wprost, lecz należy w tym 
przypadku posłużyć się wykładnią 
funkcjonalną. Może się zdarzyć, że oj-
ciec, który korzysta z urlopu macierzyń-
skiego na zasadach określonych w § 5 
komentowanego przepisu, z przyczyn 
obiektywnych (takich jak np. areszt, 
choroba wymagająca hospitalizacji, 
odejście od rodziny) nie może sprawo-
wać opieki nad dzieckiem. Wówczas 
z niewykorzystanej przez niego części 
urlopu macierzyńskiego powinna móc 
(na powrót) skorzystać matka dziec-
ka, a pracodawcy powinni uwzględnić 
wniosek w tym przedmiocie. Jeżeli na-
tomiast rodzice dziecka wnoszą o tę 
powrotną zmianę tylko dla własnych 
korzyści (wygody), to należy przyjąć, iż 
uwzględnienie wniosku zależy od uzna-
nia pracodawców9.

Na mocy nowelizacji z 06.12.2008 r., 
która zaczęła obowiązywać 01.01.2009 
r. pracownik-ojciec nabył dodatkowe 
uprawnienia związane z wykorzysta-
niem części urlopu macierzyńskiego 
wówczas, gdy pracownica wymaga 
opieki szpitalnej (§ 61 komentowanego 
przepisu). By pracownik-ojciec mógł 
z tego uprawnia skorzystać muszą być 
spełnione następujące przesłanki: 

pracownica wykorzystała po poro-1) 

7  Tamże, s. 163.
8  „Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu narusza przepisy o czasie pracy lub przepi-

sy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych podle-

ga karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł”.
9  K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz…, s. 276.
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dzie urlop macierzyński w wymiarze 
8 tygodni;
pracownica wymaga opieki szpitalnej 2) 
ze względu na stan zdrowia uniemoż-
liwiający jej sprawowanie osobistej 
opieki nad dzieckiem.
W takim przypadku urlop macierzyń-

ski pracownicy przerywa się na okres, 
w którym z takiego urlopu korzysta 
pracownik-ojciec wychowujący dziecko, 
z tym że należy przyjąć, iż w czasie tej 
przerwy pracownica korzysta z takiej 
samej ochrony trwałości stosunku pra-
cy, jak w trakcie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego. Część urlopu macie-
rzyńskiego ojca nie może być dłuższa 
niż okres, w którym pracownica prze-
bywa w szpitalu, zaś łączny wymiar 
urlopu wykorzystanego przez pracow-
nicę i pracownika ojca wychowującego 
dziecko nie może przekroczyć wymiaru 
określonego w art. 180 § 1 KP10.

Pracownikowi-ojcu wychowujące-
mu dziecko pracodawca ma obowią-
zek udzielić na jego pisemny wniosek 
urlopu macierzyńskiego w wymiarze 
pokrywającym się z częścią urlopu od-
powiadającą okresowi, w której pra-
cownica uprawniona do urlopu wyma-
ga opieki szpitalnej ze względu na stan 
zdrowia uniemożliwiający jej sprawo-
wanie osobistej opieki nad dzieckiem, 
jeżeli przedstawi on zaświadczenie, że 
matka dziecka korzystała z urlopu ma-
cierzyńskiego po porodzie co najmniej 
8 tygodni i zaświadczenie z odpowied-
niej placówki medycznej, iż przebywa 
ona w szpitalu i nie może opiekować 
się dzieckiem, względnie jest skierowa-

na do leczenia szpitalnego, ze wskaza-
niem daty, od której ono nastąpi. Urlop 
rozpoczyna się w terminie wskazanym 
we wniosku. Termin ten powinien przy-
padać na dzień, gdy pracownica już 
przebywa w szpitalu, ewentualnie, od 
którego ma rozpocząć leczenie szpital-
ne. Z uwagi na to, iż nie zawsze można 
z góry wyznaczyć okres, w którym mat-
ka dziecka będzie wymagała leczenia 
szpitalnego, należy przyjąć, iż pracow-
nik obowiązany jest zawiadomić praco-
dawcę o przewidywanej dacie zakoń-
czenia urlopu z możliwie najdłuższym 
wyprzedzeniem. W skrajnych przypad-
kach pracownik obowiązany jest stawić 
się po zakończeniu urlopu do pracy bez 
uprzedzenia. Za każdym razem winien 
jednak przedstawić pracodawcy za-
świadczenie o okresie, w którym matka 
dziecka była hospitalizowana11.

Kolejnym uprawnieniem ojca, nada-
nym nowelizacją jest § 7 art. 180 KP, 
który stanowi, iż w wypadku śmierci 
pracownicy w czasie urlopu macierzyń-
skiego pracownikowi-ojcu wychowują-
cemu dziecko przysługuje prawo do nie-
wykorzystanej części tego urlopu. Jak 
wskazują K. Jaśkowski i E. Maniewska, 
przepis ów jest jedynie uprawnieniem, 
a nie obowiązkiem ojca. Wyżej wymie-
nieni twierdzą, iż „wynika to pośrednio 
z art. 29 ust. 4 ustawy o świadczeniach 
w razie choroby i macierzyństwa12, któ-
ry stanowi, że w razie śmierci ubezpie-
czonej zasiłek macierzyński przysługuje 
ubezpieczonemu – ojcu dziecka lub in-
nemu ubezpieczonemu członkowi naj-
bliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrud-

10  A. Malinowski, Urlopy pracownicze…, s.184.
11  http://www.urlopojcowski.info/rezygnacja-z-czesci-urlopu-macierzynskiego-na-rzecz-ojca-

dziecka.html, (25.11.2012 r.
12  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa, (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).
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13  K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz…, s. 277.
14  A. Malinowski, Urlopy pracownicze…, s.190.

nienie lub inną działalność zarobkową 
w celu sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem. Przerwanie zatrudnie-
nia lub innej działalności zarobkowej 
w celu sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem jest zatem w świetle 
tego przepisu fakultatywne.” Wówczas, 
na podstawie art. 184 KP w zw. z art. 
29 ust. 4 i 4a ustawy o świadczeniach 
w razie choroby i macierzyństwa ojcu 
przysługuje zasiłek macierzyński. Oj-
ciec może także wystąpić o udzielenie 
mu urlopu wychowawczego (art. 186 
w zw. z art. 1891 KP). Należy podkreślić, 
że pomimo braku właściwej regulacji 
w Kodeksie pracy, przytoczony art. 29 
ust. 4 ustawy o świadczeniach w razie 
choroby i macierzyństwa przyznaje 
prawo do zasiłku macierzyńskiego ojcu 
dziecka, jeżeli przerwie pracę lub inną 
działalność zarobkową w celu sprawo-
wania osobistej opieki nad dzieckiem 
także w przypadku, gdy matka porzu-
ci dziecko w czasie urlopu macierzyń-
skiego. Zdaniem autorów oznacza to, że 
w razie porzucenia przez matkę dziecka 
pracodawca jest obowiązany uwzględ-
nić wniosek ojca o udzielenie mu prze-
rwy w wykonywaniu pracy do końca 
okresu, w którym matce przysługiwał-
by zasiłek macierzyński. Także w tej 
sytuacji ojciec może wystąpić o udzie-
lenie mu urlopu wychowawczego (art. 
186 KP). 13

2. dodatkoWy Urlop macierzyński
Ustawa nowelizująca z dnia 6 grud-

nia 2008 r. wprowadziła nową, do-
tychczas nieznaną w polskim prawie 
pracy instytucję dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego. Nowelizacja została 
przyjęta przez środowiska pracownicze 

i doktrynę pozytywnie, gdyż wydłuża-
nie urlopu macierzyńskiego jest wyra-
zem tendencji zbliżającej polskie usta-
wodawstwo do porządków prawnych 
państw najbardziej rozwiniętych, jak 
również wprowadza ona do przepisów 
urlopowych tak pożądana i postulo-
waną przez strony stosunku pracy ela-
styczność.

Przysługuje on od dnia 1 stycznia 
2010 r., a jego wymiar będzie na prze-
strzeni lat 2010–2014 podwyższany 
etapowo. Ma on charakter fakultatyw-
ny, przysługuje zarówno pracownicy 
(art. 1821 KP), jak i pracownikowi-ojcu 
wychowującemu dziecko (art. 1822 

KP)14. Pracownik-ojciec może skorzy-
stać z dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego:

gdy korzystał on z części urlopu ma-1) 
cierzyńskiego na warunkach określo-
nych w art. 180 § 5 i § 7 KP, czyli po 
rezygnacji z części urlopu przez pra-
cownicę lub w razie jej zgonu;
w razie wykorzystania urlopu macie-2) 
rzyńskiego przez pracownicę. 
Dodatkowy urlop macierzyński przy-

sługuje wyłącznie na wniosek pracow-
nika, składany w terminie nie krótszym 
niż 7 dni przed rozpoczęciem korzysta-
nia z niego, a pracodawca jest obowią-
zany wniosek ten uwzględnić.

Wymiar dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego nie jest de lege lata ostatecz-
ny, w kolejnych latach będzie ulegał 
podwyższeniu. Wymiar dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, o którym mowa w art. 1821 
§ 1 pkt 1 KP (urodzenie jednego dziecka 
przy jednym porodzie) wynosi: 

w 2010 r. i 2011 r. – do 2 tygodni,a) 
w 2012 r. i 2013 r. – do 4 tygodni.b) 
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15  A. Puszkarska, Kiedy ojciec dziecka może zastąpić matkę na urlopie macierzyńskim, Dziennik Gazeta 

Prawna z dn. 08.05.2010 r., s. B11. 
16  A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze…, s.165-166.
17  „Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 

pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 186 § 1 i 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może korzystać jedno z nich.”.
18  M. Nałęcz, Wydłużenie urlopu macierzyńskiego i inne prorodzinne zmiany w prawie pracy, Monitor 

Prawa Pracy 2009, nr. 2, s. 62.
19  Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.
20  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, 

Dz. U. Nr 237, poz. 1654.

Natomiast w przypadku spełnienia prze-
słanki z art.1821 § 1 pkt 2 KP (poród mnogi):

w 2010 r. i 2011 r. – do 3 tygodni,a) 
w 2012 r. i 2013 r. – do 4 tygodnib) 15.
Od 01.01.2014 r. dodatkowy urlop 

macierzyński będzie przysługiwał 
w wymiarze określonym w art. 1821 § 
1 KP ( do 6 tygodni w przypadku ciąży 
pojedynczej, do 8 tygodni- w przypad-
ku ciąży mnogiej)16. Dodatkowy urlop 
macierzyński jest udzielany bezpośred-
nio po wykorzystaniu urlopu macie-
rzyńskiego. Powinien być wykorzysta-
ny jednorazowo w wymiarze tygodnia 
lub jego wielokrotności i nie może być 
dzielony pomiędzy oboje rodziców (por. 
także art. 1891 KP17). Wyjątkiem jest sy-
tuacja, w której następuje zgon rodzica 
korzystającego z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego. Wówczas z niewyko-
rzystanej części tego urlopu może sko-
rzystać drugi rodzic (art. 1821 § 6 i art. 
1822 § 1 w zw. z art. 180 § 7 KP).

W sytuacji, gdy z urlopu macierzyń-
skiego korzystała matka dziecka, zaś 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
ma zamiar skorzystać ojciec dziecka, we 
wniosku o jego udzielenie musi wskazać 
termin zakończenia urlopu macierzyń-
skiego przez pracownicę. Zgodnie z art. 
1821 § 4 KP jedno z rodziców może jedno-
cześnie korzystać z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i wykonywać pracę 
w wymiarze nie wyższym niż ½ dobo-

wego wymiaru czasu pracy. Podjęcie 
pracy w tej formie następuje na pisemny 
wniosek pracownika, składany w termi-
nie nie krótszym niż 7 dni przed rozpo-
częciem wykonywania pracy, w którym 
pracownik wskazuje wymiar czasu pracy 
oraz okres, przez który zamierza łączyć 
korzystanie z dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego z wykonywaniem pracy. 
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika18.

W przypadku łączenia korzystania 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy 
udzielającego ten urlop, wysokość za-
siłku macierzyńskiego pomniejsza się 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pra-
cy, w którym pracownik łączy korzysta-
nie z dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego z wykonywaniem pracy (art. 29 
ust. 7 ustawy o świadczeniach w razie 
choroby i macierzyństwa)19.

Pracownik korzystający z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego (także udziela-
nego na część dnia pracy) jest chroniony 
przez wypowiedzeniem lub rozwiąza-
niem umowy o pracę na zasadach okre-
ślonych w art. 177 KP. Po spełnieniu wa-
runków określonych w ustawie o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa przysługuje mu zasiłek macierzyń-
ski. Artykuł 13 nowelizacji Kodeksu pracy 
z 06.12.2008 r.20 zawiera przepisy przej-
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21  M. Nałęcz, Wydłużenie urlopu…, s.63.
22  K. Jaśkowski, Meritum Prawo pracy 2012 r., Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 729-730.
23  Zob. także: E. Drzewiecka, Kiedy i z jakich urlopów może skorzystać ojciec dziecka, Dziennik Gazeta 

Prawna z dn. 07.02.2011 r., s B15.

ściowe, zgodnie z którymi pracownicy 
korzystający w dniu 01.01.2012 r. z:

dodatkowego urlopu macierzyńskiego a) 
w wymiarze określonym w art. 12 ust. 
2 pkt 1 ustawy (do 2 tygodni) lub art. 
12 ust. 3 pkt 1 ustawy (do 3 tygodni),
dodatkowego urlopu na warunkach b) 
urlopu macierzyńskiego w wymia-
rze określonym w art. 12 ust. 2 pkt 1 
ustawy (do 2 tygodni), art. 12 ust. 3 
pkt 1 ustawy (do 3 tygodni) lub art. 12 
ust. 2 pkt 1 ustawy (1 tydzień) - mają 
prawo do części dodatkowego urlopu 
w wymiarze odpowiadającym różnicy 
między podwyższonym a dotychczaso-
wym wymiarem dodatkowego urlopu.
Z kolei pracownicy korzystający 

w dniu 01.01.2014 r. z:
dodatkowego urlopu macierzyńskie-a) 
go w wymiarze określonym w art. 12 
ust. 2 pkt 2 (do 4 tygodni) lub art. 12 
ust. 3 pkt 2 (do 6 tygodni),
dodatkowego urlopu na warunkach b) 
urlopu macierzyńskiego w wymiarze 
określonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 (do 
4 tygodni), art. 12 ust. 3 pkt 2 (do 6 
tygodni) lub art. 12 ust. 4 pkt. 2 (do 
2 tygodni) - mają prawo do części do-
datkowego urlopu w wymiarze odpo-
wiadającym różnicy między podwyż-
szonym a dotychczasowym wymia-
rem dodatkowego urlopu.
Części dodatkowego urlopu udziela się 

jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego 
wielokrotności, bezpośrednio po wykorzy-
staniu dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go lub dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go, na pisemny wniosek składany w termi-
nie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczę-
ciem korzystania z takiej części urlopu.

3. Urlop ojcoWski
Nowelizacja z 06.12.2008 r. w art. 

1823 KP wprowadziła nową instytucję 
urlopu ojcowskiego, która w pewnym 
stopniu wyrównała naturalną dyspro-
porcję świadczeń macierzyńskich ko-
biet i mężczyzn i umożliwiła zwiększe-
nie kontaktów ojca z dzieckiem w jego 
pierwszych miesiącach życia. 

Urlop ojcowski jako uprawnienie jest 
ściśle związane z pracownikiem-ojcem 
wychowującym dziecko nie może być 
wykorzystany przez żadną inną osobę. 
Wymiar urlopu ojcowskiego w 2010 
i 2011 r. wynosił 1 tydzień, w 2012 r. 
osiągnął docelową wysokość 2 tygodni. 
Uprawnienie do urlopu przysługuje 
również ojcu, który korzystał z urlo-
pu macierzyńskiego lub dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego21. 

Kodeks pracy nie różnicuje wymia-
ru urlopu ojcowskiego za względu na 
liczbę dzieci urodzonych przy jednym 
porodzie (tak jak w przypadku urlopu 
macierzyńskiego). Omawiany urlop ma 
charakter fakultatywny, pracownik ma 
prawo do jego wykorzystania w okresie 
do ukończenia przez dziecko 12 miesią-
ca życia. Urlop jest udzielany na pisem-
ny wniosek pracownika-ojca dziecka 
złożony najpóźniej na 7 dni przed pla-
nowanym terminem jego rozpoczęcia. 
Wniosek jest dla pracodawcy wiążący22. 

Pracownik korzystający z urlopu oj-
cowskiego jest chroniony przed wypo-
wiedzeniem przez pracodawcę umowy 
o pracę oraz przed jej rozwiązaniem 
na zasadach określonych w art. 177 
KP23. Przysługują mu także inne upraw-
nienia, analogicznie jak w przypadku 
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24  A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze…, s. 167-168.
25  http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/1007-zmiany-w-urlopach-ojcowskich-od-2013-roku-

8504/, (25.11.2012 r.
26  A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze…, s.173-174.

urlopu macierzyńskiego i dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego24.

Warto również podkreślić, iż w sierp-
niu tego roku do Sejmu trafił poselski 
projekt wydłużenia wymiaru urlopu oj-
cowskiego w 2013 r. W myśl zapropo-
nowanych zmian pracownik-ojciec wy-
chowujący dziecko będzie miał prawo 
do aż 8 tygodni urlopu ojcowskiego, nie 
dłużej jednak niż:

do ukończenia przez dziecko 2 roku •	
życia albo,
do upływu 24 miesięcy od dnia upra-•	
womocnienia się postanowienia orze-
kającego przysposobienie i nie dłużej 
niż do ukończenia przed dziecko 7 
roku życia,
do ukończenia 10 roku życia w przy-•	
padku dziecka, wobec którego podję-
to decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego.
Projektowane zmiany zakładają nie 

tylko wydłużenie wymiaru urlopu oj-
cowskiego lecz także umożliwienie 
ojcom podzielenia urlopu na dwie czę-
ści, przy czym jedna nie mogłaby być 
krótsza niż 2 tygodnie. Co więcej urlop 
w wymiarze 8 tygodni nie mógłby być 
wykorzystany w tym samym terminie 
co urlop macierzyński matki dziecka.

Projektodawcy argumentując swoją 
decyzje powołują się na dane ZUS, któ-
re wskazują, że w pierwszym kwartale 
2010 roku z urlopu ojcowskiego sko-
rzystało nieco ponad 3 tys. ojców nato-
miast już w pierwszym kwartale 2012 
roku – 7 tys. Jak twierdzą projekt ten 
ma w szczególności na celu wyrówna-
nie szans w sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem zarówno przez kobietę jak 

i mężczyznę, a także umożliwienie mat-
ce jak najszybszego powrót do pracy. 
Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 
2013 roku25.

Uprawnienia rodzin adopcyjnych
1. Urlop na warunkach urlopu macie-

rzyńskiego
Artykuł 183 KP został gruntownie 

znowelizowany z dniem 01.01.2009 r., 
a jego przepisy zostały ujednolicone 
z przepisami dotyczącymi urlopów ro-
dzicielskich. Ratio legis zmian polega 
na popularyzacji instytucji przysposo-
bienia, co należy ocenić jako krok w po-
żądanym kierunku, choć zmiana prze-
pisów Kodeksu pracy nie została zsyn-
chronizowana za zmianą przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
a także Kodeksu postępowania cywilne-
go, których skomplikowanie powoduje 
wydłużanie procedur adopcyjnych. No-
welizacja wprowadziła również zwięk-
szenie urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego dla pracowników, którzy:

przyjmą dziecko na wychowanie •	
i wystąpią do sądu opiekuńczego 
o wszczęcie postępowania w sprawie 
przysposobienia dziecka lub
przyjmą dziecko na wychowanie jako •	
rodzina zastępcza, z wyjątkiem za-
stępczej rodziny zawodowej niespo-
krewnionej z dzieckiem26. 
Od 01.01.2009 r. wymiar urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego 
uzależniony jest od liczby dzieci przyję-
tych na wychowanie i wynosi:

20 tygodni w przypadku przyjęcia 1) 
jednego dziecka,
31 tygodni w przypadku jednoczesne-2) 
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27  Art. 183 KP.
28  Zasady funkcjonowania rodzin zastępczych określają przepisy ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i rozp. Ministra Polityki Społecznej z 

04.06.2010 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110 poz. 733).
29  Zob.  także:  D.  Klucz,  Uprawnienia rodziców adopcyjnych,  Dziennik  Gazeta  Prawna  z  dn. 

06.01.2010 r., s. B10. 
30  „(…) pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia (…)”.
31  http://www.adp.pl/adp-prawnik/swiadczenia/nowe-uprawnienia-pracownicze-zwiazane-z-

rodzicielstwem, (26.11.2012) 

go przyjęcia dwojga dzieci,
33 tygodnie w przypadku jednocze-3) 
snego przyjęcia trojga dzieci,
35 tygodni w przypadku jednoczesne-4) 
go przyjęcia czworga dzieci,
37 tygodni w przypadku jednoczesne-5) 
go przyjęcia pięciorga i więcej dzieci 
na wychowanie.
Prawo do urlopu na warunkach urlo-

pu macierzyńskiego w wymiarze do 9 
tygodni przysługuje również pracowni-
kowi, który przyjął dziecko na wycho-
wanie przed ukończeniem przez nie 7 
lat (lub 10 lat - w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o odro-
czeniu obowiązku szkolnego)27. Urlop 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
jak i zasiłek macierzyński przysługu-
je pracownikowi bez względu na płeć, 
który przyjął dziecko na wychowanie 
jako:
- rodzina przysposabiająca oraz
- niezawodowa rodzina zastępcza. 

Z kręgu uprawnionych wyłączone są 
zatem zawodowe rodziny zastępcze nie-
spokrewnione z dzieckiem, ponieważ 
otrzymują wynagrodzenie z tytułu peł-
nionych funkcji opieki i wychowania28. 
Pracownik, który skorzysta z urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego ob-
jęty jest taką sama ochroną, jaka przy-
sługuje z tytułu korzystania z urlopu 
macierzyńskiego29.

2. dodatkowy urlop na warunkach 
urlopu macierzyńskiego

Pracownicy adoptujący dzieci, podob-
nie jak rodzice naturalni uzyskali prawo 
do wydłużenia przerwy macierzyńskiej 
o część fakultatywną, czyli dodatkowy 
urlop na warunkach urlopu macierzyń-
skiego (art. 183 § 3 KP). Zasady udzie-
lania tego urlopu są takie same, jak 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
wymiar jest uzależniony od liczby dzie-
ci przyjętych jednocześnie na wycho-
wanie i wynosi:

W przypadku przyjęcia na wychowa-a) 
nie jednego dziecka:
- w 2010 r. i 2011 r. – do 2 tygodni,
- w 2012 r. i 2013 r. – do 4 tygodni,
- od 2014 r. – do 6 tygodni,
W przypadku przyjęcia na wychowa-b) 
nie więcej niż jednego dziecka:
- w 2010 r. i 2011 r. – do 3 tygodni,
- w 2012 r. i 2013 r. – do 4 tygodni,
- od 2014 r. – do 8 tygodni.
W przypadku pracownika przyjmują-c) 
cego na wychowanie dzieci w trybie § 
2 komentowanego przepisu30:
- w 2010 r. i 2011 r. – 1 tydzień,
- w 2012 r. i 2013 r. – do 2 tygodni,
- od 2014 r. – do 3 tygodni31. 
Dodatkowy urlop na warunkach urlo-

pu macierzyńskiego podobnie jak dodat-
kowy urlop macierzyński jest udzielany: 
jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub 
jego wielokrotności oraz bezpośrednio 
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32  A. Malinowski, Urlopy pracownicze…, s.205-206.
33  http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/665113,nowe-uprawnienia-urlop-macie-

rzynski-dodatkowy-i-rodzicielski-w-sumie-52-tygodnie.html, (30.11.2012)
34  http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12938012,MPiPS__Urlopy_macierzynski_i_rodzicielski_

beda_trwac.html, (30.11.2012)

po wykorzystaniu urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego. Do dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego uprawniony 
jest pracownik, który bez względu na 
płeć wykorzystał urlop na warunkach 
urlopu macierzyńskiego. Pracownik, 
który chce skorzystać z tego urlopu obo-
wiązany jest złożyć pisemny wniosek. 
Pracodawca jest zobowiązany wniosek 
ten uwzględnić. Składa się go w termi-
nie nie krótszym niż 7 dni przed rozpo-
częciem korzystania z tego urlopu32. 

Warto również zwrócić uwagę na 
ostatnie doniesienia Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej, które propo-
nuje w projekcie nowelizacji Kodeksu 
Pracy – prócz dotychczasowych upraw-
nień rodziców wprowadzenie nowej in-
stytucji – urlopu rodzicielskiego. Suge-
rowane są również zmiany wysokości 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i określenie go na poziomie jaki miał 
obowiązywać od początku 2014 r. (6 lub 
8 tygodni), które miałyby obowiązywać 
od 01.09.2013 r.

Nowy urlop rodzicielski ma wyno-
sić do 26 tygodni, niezależnie od licz-
by dzieci urodzonych przy jednym 
porodzie. Korzystanie z niego byłoby 
możliwe wyłącznie bezpośrednio po 
wykorzystaniu pełnego wymiaru do-
datkowego urlopu macierzyńskiego. 
Przysługiwałby na równych prawach 
ojcu i matce33. Zdaniem resortu zmiany 
mają umożliwić rodzicom - w większym 
niż dotychczas stopniu - dzielenie się 
dodatkowym urlopem macierzyńskim 
oraz urlopem rodzicielskim. „Taka regu-
lacja powinna sprzyjać częstszemu po-

dejmowaniu obowiązków związanych 
z opieką nad małym dzieckiem przez 
ojca, zgodnie z decyzją obojga rodzi-
ców, podejmowaną z uwzględnieniem 
ich sytuacji rodzinnej, a także zawodo-
wej” - przekonują autorzy projektu34.

Z aprobatą należy odnieść się do no-
wych uregulowań wprowadzonych no-
welizacjami z 2008 i 2009 r. Wprowa-
dzone przepisy ułatwiają ojcom podział 
obowiązków rodzicielskich, dających 
im szanse na pełniejsze uczestniczenie 
w życiu rodzinnym. Nie mogę jednak 
przeć się wrażeniu, iż ojcowie nadal są 
dyskryminowani w zakresie uprawnień 
do opieki nad dzieckiem - co ujawnia 
się np. w braku zróżnicowania wymia-
ru urlopu ojcowskiego za względu na 
liczbę dzieci urodzonych przy jednym 
porodzie (tak jak w przypadku urlopu 
macierzyńskiego). Szansą na próbę za-
dośćuczynienia są zmiany, jakie mają 
wejść w 2013 r. polegające na wydłu-
żeniu do 8 tygodni urlopu ojcowskiego. 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zmia-
ny te zapoczątkują nową erę rozwiązań 
powodujących zwiększanie rodziciel-
skich uprawnień ojców.

streszczenie
Uprawnienia pracownicze związane 

z rodzicielstwem regulują przepisy Ko-
deksu pracy w art. 176 i nast. Dotych-
czas przywileje te dotyczyły ochrony 
zdrowia, ochrony stabilności stosun-
ku pracy w okresie ciąży i urlopu ma-
cierzyńskiego oraz zagwarantowania 
uprawnień związanych z wychowywa-
niem dzieci pracujących kobiet. Od lat 
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jednakże zwracano uwagę, iż ochrona 
pracownic w zakresie rodzicielstwa, 
a przy tym brak podobnych uregulo-
wań dla pracowników będących ojcami 
jest dość znacznym uchybieniem pra-
wodawcy. Nowelizacje w 2008 i 2009 r. 
stanowiły punkt zwrotny w uprawnie-
niach rodzicielskich pracujących ojców 
– ustawodawca wprowadził nowe trzy 
rodzaje urlopów: urlop macierzyński 
dla ojca, dodatkowy urlop macierzyński 
oraz urlop ojcowski. Nowe prerogaty-
wy umożliwiają pracownikom-ojcom 
na korzystanie z przywilejów na równi 
z matkami. Jest to dobry krok w kierun-
ku polityki prorodzinnej ułatwiający 
ojcom podział obowiązków rodziciel-
skich, dających im szanse na pełniejsze 
uczestniczenie w życiu rodzinnym.

sUmmary
Rights of employees related to parent-

hood.
The employee rights related to parent-

hood are regulated by the Labour Code 
in articles 176 et seq. These privileges 
previously covered health care, the sta-
bility of employment during pregnancy 
and maternity leave, and guarantee of 
rights for women who work and raise 
children. However, since many years it 
was pointed out that the protection of 
workers in the field of parenting, and, 
in the same time, no similar provisions 
for workers who are fathers are quite 
significant defects in the legislature. 
The amendments from 2008 and 2009 
were a turning point in working fathers 
parental rights - the legislator has in-
troduced three new types of leave: pa-
rental leave for fathers, additional ma-
ternity leave and paternity leave. New 

prerogatives allow workers-fathers to 
use the benefits on a par with mothers. 
This is a good step towards facilitating 
pro-family policy which helps fathers 
with the division of parental responsi-
bilities giving them the opportunity to 
participate in family life in a fuller di-
mension.
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