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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 1022) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 

1662) 

Art. 175
1
. 

Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 

1) ubezpieczonej-matce dziecka – należy przez to rozumieć matkę dziecka niebędącą 

pracownicą, objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, 

określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689 i 978); 

2) ubezpieczonym-ojcu dziecka – należy przez to rozumieć ojca dziecka niebędącego 

pracownikiem, objętego ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i 

macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

3) pracowniku-innym członku najbliższej rodziny – należy przez to rozumieć będącego 

pracownikiem, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, członka 

najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

4) ubezpieczonym-innym członku najbliższej rodziny – należy przez to rozumieć 

niebędącego pracownikiem, innego niż ubezpieczony-ojciec dziecka, ubezpieczonego 

członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa.> 

[Art. 179
1
. 

 Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie 

jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze wynikającym z art. 182
1
 § 1, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu 
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rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 182
1a

 § 1; pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 

Art. 179
2
. 

§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 179
1
, pracownica może zrezygnować z korzystania z 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. 

§ 2. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 

14 dni przed przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 

pracownicy. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko może 

złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości 

lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu; pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. 

Art. 179
3
. 

§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 179
1
, pracownica może zrezygnować z korzystania z 

urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. 

§ 2. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z 

urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko może 

złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w 

terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego 

albo z części takiego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 

pracownika-ojca wychowującego dziecko. 

Art. 179
4
. 

§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może zrezygnować z korzystania z części 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części urlopu rodzicielskiego, udzielonych 

zgodnie z art. 179
2
 § 3 albo z art. 179

3
 § 3. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, do pracownika-ojca wychowującego dziecko stosuje 

się odpowiednio art. 179
2
 § 2, a do pracownicy - odpowiednio art. 179

2
 § 3, jeżeli 

skorzystała z pozostałej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z pozostałej 

części urlopu rodzicielskiego. 
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Art. 179
5
. 

W przypadku gdy pracownica oraz pracownik-ojciec wychowujący dziecko dzielą między 

siebie dodatkowy urlop macierzyński albo urlop rodzicielski zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 179
2
, art. 179

3
 lub art. 179

4
, stosuje się odpowiednio przepisy art. 182

1
 

§ 2 lub art. 182
1a

 § 2.] 

[Art. 180. 

§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 

1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 

2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 

3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 

4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 

5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną 

datą porodu. 

§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do 

wyczerpania okresu ustalonego w § 1. 

§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim 

przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu 

wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. 

§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu 

macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza 

się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, 

potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany 

w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z 

części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. 

§ 6
1
. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 

tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu 

macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu 

wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie 

osobistej opieki nad dzieckiem. 
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§ 6
2
. W przypadku, o którym mowa w § 6

1
, urlop macierzyński pracownicy przerywa się na 

okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko. 

§ 6
3
. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa w § 6

1
 i w § 

6
2
, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1. 

§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu 

wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.] 

 

<Art. 180.  

§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 

5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie. 

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 

tygodni urlopu macierzyńskiego. 

<§ 2. W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje 

prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 

Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, 

przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do 

liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia 

zgonu dziecka. 

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do 

wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1. 

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić 

do pracy, jeżeli: 

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec 

wychowujący dziecko; 

2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu 

macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-
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ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność 

zarobkową. 

§ 5. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji 

przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po 

wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, 

prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez 

ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego. 

§ 6. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli: 

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący 

dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny; 

2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu 

macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-

ojciec dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu 

sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową. 

§ 7. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi 

najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę 

dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z 

pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres 

co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego 

przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania 

zasiłku macierzyńskiego. 

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa pracodawcy pisemny 

wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w 

terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza 

się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186
8a

. 

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.  

§ 9. Części urlopu macierzyńskiego, o której mowa w § 4 pkt 1, § 5, § 6 pkt 1 i § 7 

pracodawca udziela, odpowiednio, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo 

pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, na jego pisemny wniosek, 

składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części 

urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 186
8a

. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-

ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny. 

§ 10.
 
Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej 

sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co 

najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na 

okres pobytu w tym szpitalu albo przedsiębiorstwie, jeżeli: 

1) część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik-ojciec 

wychowujący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny; 

2) osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony-ojciec 

dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu 

sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową. 

§ 11. Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu 

członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez 

ubezpieczoną-matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu 

przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części 

urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona-matka 

dziecka przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej 

opieki nad dzieckiem. 

§ 12. W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo 

ubezpieczonej-matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres 

odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko 

albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do 

części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo 

ubezpieczonej-matki dziecka. 

§ 13. W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu 

macierzyńskiego albo ubezpieczoną-matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu 

wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, 
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przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu 

porzucenia dziecka, nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez: 

1) pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego; 

2) ubezpieczoną-matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 

tygodni po porodzie. 

§ 14. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu macierzyńskiego i okresu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu w 

okolicznościach, o których mowa w § 4–7 i § 10–13, nie może przekroczyć wymiaru 

urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w § 1. 

§ 15. W przypadku: 

1) zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i 

macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim 

ubezpieczeniem, 

2) porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, 

albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, 

3) niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą 

ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia 

takim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji 

– pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi 

najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego 

przypadającej po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo 

powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

 § 16. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11–13 i 15, części urlopu 

macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego 

dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny. Do wniosku dołącza się 

dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186
8a

. Pracodawca 

jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko albo 

pracownika-innego członka najbliższej rodziny. 

§ 17. W przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia 

ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, pracownikowi-ojcu 

wychowującemu dziecko przysługuje, w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka, 

prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej od dnia podjęcia 

zatrudnienia przez matkę dziecka aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 

1. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 180
1

. 

§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, 

pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej 

jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż 

jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński 

w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu. 

[§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do 

urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie 

drugie stosuje się.] 

<§ 2. W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje 

prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 

Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, 

przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do 

liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia 

zgonu dziecka.> 

[Art. 182. 

Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu 

przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu 

macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże urlop macierzyński po 

porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.] 

<Art. 182.  

W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na 

podstawie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 

w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

pracownicy nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu 

porzucenia dziecka albo umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie 
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rehabilitacji leczniczej. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić 

mniej niż 8 tygodni.> 

[Art. 182
1
. 

§ 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

1)   do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1; 

2)   do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5. 

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach 

przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego 

wielokrotności. 

§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, 

składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego 

urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 4. We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego określa się termin 

zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej części 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego - termin zakończenia pierwszej części tego urlopu 

oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. 

§ 5. Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z 

wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym 

niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. 

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek 

pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez 

który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z 

wykonywaniem pracy. Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że nie jest to 

możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez 

pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje 

pracownika na piśmie. 

§ 7. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 

pkt 4, art. 177, art. 180 § 61-7, art. 1801 § 2, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1 

stosuje się odpowiednio.] 
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[Art. 182
1a 

§ 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 

wymiarze określonym w art. 182
1
 § 1 pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. 

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z 

których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po 

drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia. 

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim 

przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru określonego w § 1. 

§ 4. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie 

nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 5. We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego określa się termin zakończenia 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części 

urlopu rodzicielskiego - termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu oraz okres 

dotychczas wykorzystanego urlopu. Pracownik składający wniosek dołącza do wniosku 

pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we 

wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców 

dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem. 

§ 6. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 

pkt 4, art. 177, art. 180 § 6
1
-7, art. 180

1
 § 2 zdanie pierwsze, art. 182 zdanie pierwsze, art. 

182
1
 § 5 i 6, art. 183

1
 § 1 oraz art. 183

2
 stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 182
1a

. 

§ 1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres 

odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu 

rodzicielskiego w wymiarze do: 

1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1; 

2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5. 

§ 2. Urlop w wymiarze, o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie obojgu rodzicom 

dziecka. 

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W 

takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 

wymiaru, o którym mowa w § 1.  
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§ 4. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za 

okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z 

urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i 

okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu 

rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1.> 

<Art. 182
1b

. 

§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do 

zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu 

macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi 

urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio 

jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za 

okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności 

tygodnia. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 186
8a

. 

§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie 

nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo 

nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres 

odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części 

urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. 

§ 4. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z 

wyjątkiem: 

1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku: 

a) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni, 

b) przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1, na wychowanie dziecka 

w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 

tygodnie; 

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni. 

Art. 182
1c

. 

§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w 

terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do 
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wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

186
8a

. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 2. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie 

urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę 

wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu 

rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną-matkę dziecka lub 

ubezpieczonego-ojca dziecka. 

§ 3. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym 

czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy. 

Art. 182
1d

. 

§ 1. Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy 

u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa 

pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się 

na pozostałą część wymiaru czasu pracy. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek 

pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach 

wydanych na postawie art. 186
8a

. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 

pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj 

pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia 

wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie. 

Art. 182
1e

.
 

§ 1. W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z 

wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu 

rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 

wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie 

dłużej jednak niż do: 

1) 64 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1; 

2) 68 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5. 

§ 2. Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, 

przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 

pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej 

przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 3. W przypadku gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy, o którym 

mowa w § 1, odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne 

wydłużenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części 

urlopu rodzicielskiego. 

§ 4. W przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego 

część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona 

udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się. 

§ 5. Część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop został proporcjonalnie wydłużony 

zgodnie z § 1–4, wydłuża część urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik 

łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu 

pracy u pracodawcy udzielającego urlopu. 

§ 6. We wniosku, o którym mowa w art. 182
1d

 § 2, pracownik określa sposób 

wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie 

wydłużony. 

§ 7. W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu 

rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, 

obliczonej zgodnie z § 2, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku 

proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim 

pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. 

Przepis § 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 182
1f

. 

Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 

5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6–17, art. 

180
1
 § 2, art. 181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 183

1
 § 1.> 

 

Art. 182
3
. 

[§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 

tygodni, nie dłużej jednak niż: 

1)   do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo 

2)   do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w 
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przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 

nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.} 

<§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w 

wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: 

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo 

2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a 

w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.> 

<§ 1
1
. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 

częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.> 

[§ 2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego 

dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z 

urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.] 

<§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca 

wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 186
8a

. Pracodawca jest obowiązany 

uwzględnić wniosek pracownika.> 

[§ 3. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 

pkt 4, art. 177, art. 183
1
 § 1 i art. 1832 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 3. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 

§ 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art. 183
1
 

§ 1.> 

[Art. 182
4
. 

§ 1. Pracownik, nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do 

sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem 

rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, 

bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 183 § 3, a 

bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z 

art. 182
1a

 § 1; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
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§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepisy art. 179
2
-179

5
 stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 182
4
.  

§ 1. Pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu 

do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek 

o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1. 

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepis art. 1791 stosuje się odpowiednio.> 

[Art. 183. 

§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął 

dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

1)   20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 

2)   31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 

3)   33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 

4)   35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 

5)   37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci 

- nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez nie 10 roku życia. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 

2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 5-7 i art. 180
1
 § 2 

stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Jeżeli 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, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 

§ 3. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

wymiarze: 

1)   do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1; 

2)   do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2-5; 
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3)   do 3 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 2. 

§ 4. Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art. 

47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 

6
1
-7, art. 180

1
 § 2, art. 182

1
 § 2-6 i art. 183

1
 § 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego; przepisy art. 182
1a

 stosuje się 

odpowiednio.] 

<Art. 183. 

§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który 

przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

w wymiarze: 

1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 

2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 

3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 

4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 

5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci 

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie 

dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.  

§ 2. Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 

50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 4–17, 

art. 180
1
 § 2 i art. 181 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Jeżeli 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, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego. 

§ 4. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który 

przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po 

wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku 



- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, w wymiarze do: 

1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1; 

2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2–5; 

3) 29 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 3. 

 § 5. Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 182
1a 

§ 2–4 i art. 

182
1b

–182
1f

. 

§ 6. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek 

pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 186
8a

. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 

pracownika.> 

[Art. 183
2
. 

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a 

jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem 

urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za 

wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.] 

<Art. 183
2
.  

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do 

pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku 

równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku 

odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie 

otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.> 

 

[Art. 184. 

Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego 

oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami.] 

<Art. 184. 

Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na 
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zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.> 

 

Art. 186. 

§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w 

celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu 

zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. 

§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. [Urlop jest udzielany na okres 

nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.] <Urlop jest udzielany na 

okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko 

kończy 6 rok życia.> 

§ 3. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od 

urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 

36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

<§ 3
1
. Urlopy w wymiarach, o których mowa w § 2 i 3, przysługują łącznie obojgu 

rodzicom lub opiekunom dziecka.> 

§ 4. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego 

miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w § 2 i 3. Prawa tego nie 

można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. 

§ 5. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca 

oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka urlopu, o którym mowa w § 4. 

[§ 6. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego 

przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. 

§ 7. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.] 

<§ 6. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub 

opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego 

nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 2 i 3. 

§ 7. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w 

terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do 

wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik 

może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni 
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przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej 

sprawie.> 

<§ 7
1
. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 7, został złożony bez zachowania terminu 

pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni 

od dnia złożenia wniosku.> 

[§ 8. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.] 

<§ 8. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części 

urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.> 

§ 9. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli: 

1)   drugi rodzic dziecka nie żyje, 

2)   drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, 

3)   drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa 

ograniczeniu lub zawieszeniu. Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 i 8 stosuje się. 

§ 10. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu urlop 

wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. [Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 i 8 

stosuje się.] <Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7, 71 i 8 stosuje się.> 

[Art. 186
1
. 

§ 1. 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. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest 

dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy 

zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika. 

§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po 

dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się 

w terminie wynikającym z tej czynności.] 

Art. 186
2
. 

§ 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u 

dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub 

szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez 
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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. 

[§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu 

wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka; 

nie dotyczy to przypadku określonego w art. 186 § 6.] 

[Art. 186
6
. 

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

udzielania urlopu wychowawczego, w tym formę i termin złożenia wniosku w sprawie 

udzielenia urlopu, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia normalnego toku pracy w 

zakładzie pracy oraz uwzględniając dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o udzielenie 

urlopu wychowawczego, w przypadkach określonych w art. 186 § 3, 6, 9 i 10.] 

Art. 186
7
.  

§ 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny 

wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa 

pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. 

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

[§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 

wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez 

zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem 

upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.] 

<§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się 

dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli 

wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu 

pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.> 

[Art. 186
8
.  

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia 

złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie 

wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej 

jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym 

czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a 
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także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika. 

§ 2. Przepis art. 186
1
 § 2 stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 186
8
.  

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia 

złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o: 

1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu; 

2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu 

pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. 

 § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest 

dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także 

gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika. 

§ 3. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześniej 

niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo 

obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna 

obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego 

wymiaru czasu pracy. 

§ 4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po 

dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa 

rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.> 

<Art. 186
8
a. 

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1) treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i 

urlopu ojcowskiego lub jego części, 

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1, 

3) treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części, 

4) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3, 

5) treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z 

wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu, 
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6) treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części, 

7) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6, 

8) treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do 

urlopu wychowawczego, 

9) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8 

– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień 

pracowników do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu 

pracy oraz zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.> 

 

[Art. 188. 

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w 

ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia.] 

<Art. 188. 

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 

godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym 

mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego 

zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. 

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla 

pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę 

zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.> 

 

[Art. 189
1
. 

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 

148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 182
1
 § 1, art. 183 § 3, art. 186 § 1-3, art. 186

7
 § 1 i art. 188 może 

korzystać jedno z nich.] 

<Art. 189
1
.  

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w 

art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może korzystać jedno z nich.> 
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U S T A W A   z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 

1198 oraz z 2015 r. poz. 357) 

Art. 66. 

[1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii 

szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w 

związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, 

odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - 

nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 

8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i 

wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę 

nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych 

przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.] 

<1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie 

ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub 

odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, 

odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – 

nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze 

uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego 

przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub 

za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii 

szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia 

w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.> 

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej 

albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub 

do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje 

ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 

tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 

35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3. 

3. (uchylony). 
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U  S T A W A    z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) 

[Art. 44. 

1. Policjanta nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 

41 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6. 

2. W razie zwolnienia policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6 w okresie 

ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje mu 

uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.] 

<Art. 44. 

1. Policjanta nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6. 

2. W razie zwolnienia policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6 w okresie 

ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje mu 

uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.> 

 

[Art. 79a. 

 Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa policjanta w czasie jego nieobecności w służbie w 

związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, 

można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, 

obejmujący czas tej nieobecności.] 

<Art. 79a. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa policjanta w czasie jego nieobecności w służbie w 

związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 
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macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 

wychowawczym, można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o 

pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.> 

 

Art. 110. 

1. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna 

w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda 

przysługuje. 

2. (uchylony) 

3. Nagroda roczna przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę 

przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca 

kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc 

kalendarzowy. 

3a. Do okresu, o którym mowa w ust. 3, nie zalicza się okresów niewykonywania zadań 

służbowych z następujących przyczyn: 

1)   korzystania z urlopu bezpłatnego; 

2)   przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował 

prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3; 

3)   zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. 

3b. Przepisu ust. 3a pkt 3 nie stosuje się, jeżeli postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne, w sprawie o czyn 

pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych 

zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź policjant został uniewinniony na 

podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu 

dyscyplinarnym. 

3c. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 3b, nie dotyczy warunkowego 

umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 

ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii. 

4. Warunku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody 

rocznej za rok kalendarzowy, w którym policjant: 

[1)   korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;] 
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<1) korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;> 

1a)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa 

w art. 185 § 2 lub art. 188 Kodeksu pracy; 

1b)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka 

policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 Kodeksu pracy; 

1c)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2)   został delegowany lub odwołany z delegowania bez prawa do uposażenia w przypadkach, 

o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 122a; 

3)   został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty 

bądź na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7; 

4)   zmarł lub został uznany za zaginionego. 

4a. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego w okresie 

zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. Przepisy ust. 

3b i 3c stosuje się. 

5. Nagrodę roczną obniża się policjantowi, z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku: 

1)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem sądu; 

2)   naruszenia dyscypliny służbowej, stwierdzonego w prawomocnie zakończonym 

postępowaniu dyscyplinarnym; 

3)   otrzymania opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2; 

4)   otrzymania pierwszej lub kolejnej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 

3. 

6. Obniżenie, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach od 20% do 50%. 

7. Nagroda roczna nie przysługuje policjantowi w przypadku: 

1)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, o 

których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4; 

2)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo czynu, z powodu którego 

policjanta zwolniono ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 2 i 8; 



- 27 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   popełnienia czynu, za który policjantowi wymierzono jedną z kar dyscyplinarnych, o 

których mowa w art. 134 pkt 3-6; 

4)   zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. 

8. Obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy, w 

którym policjant popełnił przestępstwo lub czyn, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, w art. 

41 ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 2 pkt 2 i 8, a także w art. 134 pkt 3-6, lub otrzymał opinię, o 

której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 3, albo został zwolniony ze służby w przypadkach, o 

których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, a jeżeli nagroda została już wypłacona - 

za rok, w którym: 

1)   postępowanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zostało zakończone prawomocnym 

orzeczeniem lub 

2)   policjant został zwolniony ze służby. 

8a. Okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej 

ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach 

dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w 

sprawach osobowych policjantów. 

8b. Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w 

szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub 

przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki 

policjanta w służbie. 

8c. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody 

rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego. 

9. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po 

roku, za który przysługuje nagroda. 

10. Policjantowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od 

dnia zwolnienia. 

11. W razie śmierci albo zaginięcia policjanta należną mu nagrodę roczną wypłaca się 

małżonkowi, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom uprawnionym do renty 

rodzinnej. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych 

jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, 

która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia przez niego służby. 
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13. Nagrody roczne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na 

stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk. 

14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne Komendantowi 

Głównemu Policji oraz zastępcom Komendanta Głównego Policji. 

15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom 

szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi i prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie. 

Art. 121a. 

[1. Miesięczne uposażenie policjanta za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 121 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie policjanta za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 121 

ust. 1. 

3. Miesięczne uposażenie policjanta-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 14 

dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 121 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 

<1. Miesięczne uposażenie policjanta za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o którym 

mowa w art. 121 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie policjanta za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1) 100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 121 ust. 1, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 1 

i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 
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b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 121 ust. 1, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie policjanta-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 121 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.> 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do policjanta, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Policjantowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do policjanta, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z 

wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po 
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urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Policjantowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 

i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) 

[Art. 48. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2, 3, 5, 7 i 10 oraz ust. 3. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 lub 7 w 

okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego 

przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.] 

<Art. 48. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2, 3, 5, 7 i 10 oraz ust. 3. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 lub 7 w 

okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 



- 31 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje mu 

uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.> 

 

[Art. 83a. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego nieobecności w służbie 

w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, 

można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, 

obejmujący czas tej nieobecności.] 

<Art. 83a. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego nieobecności w 

służbie w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 

wychowawczym, można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę 

na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.> 

 

Art. 125a. 

[1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 
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<1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1) 100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 1 i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 

1 pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 

3 Kodeksu pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% 

miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, za cały okres 

odpowiadający okresowi tych urlopów.> 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 
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przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, 

złożonym nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu 

do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, 

bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 

80% uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 

2015 r. poz. 704) 

Art. 35a. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która: 

1) jest matką albo ojcem dziecka, z uwzględnieniem ust. 2; 

2) przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. 

roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 

obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

3) przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku 

życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie; 
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4) przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia. 

2. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka w przypadku: 

1) skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po 

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka; 

2) śmierci matki dziecka; 

3) porzucenia dziecka przez matkę. 

3. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres: 

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci; 

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci; 

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i 

więcej dzieci. 

4. Zasiłek macierzyński przysługuje od dnia: 

1) porodu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a 

w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku 

osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku 

życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 

obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – 

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 

5. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego przysługuje w tym samym czasie jeden 

zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. 
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6. Zasiłek macierzyński nie przysługuje, jeżeli: 

[1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, 

otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu 

pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;] 

<1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na 

wychowanie, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;> 

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2; 

3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie sprawują 

lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

 

 

 

U  S T A W A   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1340, z późn. zm.) 

[Art. 46. 

Strażaka nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 

43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2, 4 i 5.] 

<Art. 46. 

Strażaka nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków określonych w 

art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2, 4 i 5.> 
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Art. 69. 

1. Do strażaków stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, jeżeli przepisy 

niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 

[2. Strażakowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 w okresie ciąży, w 

czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego, przysługuje uposażenie 

na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, do końca okresu ciąży oraz trwania 

wymienionego urlopu.] 

<2. Strażakowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 w okresie ciąży, 

w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego, przysługuje uposażenie na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym, do końca okresu ciąży oraz trwania 

wymienionego urlopu.> 

3. Strażakowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 w czasie urlopu 

wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony: 

1)   świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu 

dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego; 

2)   inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu 

wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników. 

4. Strażakowi nie przysługuje prawo złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w 

okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. 

[Art. 69a. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa strażaka w czasie jego nieobecności w służbie w 

związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, 

można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, 

obejmujący czas tej nieobecności.] 
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< Art. 69a. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa strażaka w czasie jego nieobecności w służbie w 

związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 

wychowawczym, można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o 

pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.> 

 

Art. 71b. 

1. Jeżeli strażak nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność na 

służbie, a w szczególności z powodu: 

1)   czasowej niezdolności do służby wskutek choroby, 

2)   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

[3)   urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego,] 

<3) urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego,> 

4)   zawieszenia w czynnościach służbowych, 

właściwy przełożony jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. 

2. Urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego w części 

niewykorzystanej z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, właściwy przełożony jest 

obowiązany udzielić w terminie późniejszym. 

3. Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego strażaka 

powracającego do służby w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 

miesiąc okresie: 

1)   urlopu bezpłatnego, 

2)   urlopu wychowawczego, 

3)   zawieszenia w czynnościach służbowych, 

4)   tymczasowego aresztowania, 

5)   nieusprawiedliwionej nieobecności na służbie, 

ulega proporcjonalnemu obniżeniu o ten okres, chyba że przed rozpoczęciem się tego 

okresu strażak wykorzystał urlop w przysługującym mu albo wyższym wymiarze. 
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4. W okresie od dnia złożenia przez strażaka pisemnego żądania zwolnienia go ze służby do 

dnia zwolnienia ze służby strażak jest obowiązany wykorzystać przysługujące mu urlopy: 

wypoczynkowy i dodatkowy urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie właściwy 

przełożony udzieli mu tego urlopu. 

Art. 95. 

1. 
(29)

 Strażakowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku kalendarzowym przysługuje 

nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za 

który nagroda przysługuje. 

2. 
(30)

 (uchylony). 

3. 
(31)

 (uchylony). 

4. 
(32)

 Nagroda roczna przysługuje, jeżeli strażak w danym roku kalendarzowym pełnił służbę 

przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. 

4a. 
(33)

 Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego w 

okresie zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, chyba 

że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne w sprawie o czyn pozostający w 

związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało 

umorzone bądź strażak został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub 

orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym. 

4b. 
(34)

 Do okresu, o którym mowa w ust. 4, nie zalicza się okresów niewykonywania zadań 

służbowych z następujących przyczyn: 

1)   korzystania z urlopu bezpłatnego; 

2)   przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które strażak nie zachował prawa 

do uposażenia, wymienionych w art. 109; 

3)   zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, chyba że 

prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne w sprawie o czyn pozostający w 

związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało 

umorzone bądź strażak został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub 

orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym. 

4c. 
(35)

 Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 4a i ust. 4b pkt 3, nie dotyczy 

warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub 
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przestępstwo skarbowe ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub 

amnestii. 

4d. 
(36)

 Uprawnienie do nagrody rocznej zawiesza się na okres toczącego się przeciwko 

strażakowi postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

lub postępowania dyscyplinarnego, o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który 

nagroda jest przyznawana. 

4e. 
(37)

 W przypadku gdy nagroda roczna została już wypłacona, a postępowanie karne w 

sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nie zostało zakończone do dnia 

zwolnienia strażaka ze służby, zawieszeniu podlega ustalenie uprawnienia do nagrody 

rocznej za ostatni rok służby. 

5. Warunku, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody 

rocznej za rok kalendarzowy, w którym strażak: 

[1)  korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;] 

<1) korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;> 

1a)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa 

w art. 185 § 2 lub art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

1b)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka 

strażaka, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

1c)  
(41)

 korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty albo 

na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 6; 

3)   zmarł albo został uznany za zaginionego. 

6. Nagrodę roczną obniża się strażakowi nie mniej niż o 50%, w przypadkach: 

1)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem sądu; 
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2)   naruszenia dyscypliny służbowej, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej; 

3)   otrzymania opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2. 

7. Nagroda roczna nie przysługuje strażakowi w przypadkach: 

1)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne; 

2)   popełnienia czynu, za który strażakowi wymierzono jedną z kar dyscyplinarnych, o 

których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 3-5; 

3)   zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 4a. 

8. Obniżenie lub nieprzyznanie nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy, w którym 

strażak popełnił przestępstwo lub czyn, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 i w ust. 7 pkt 1 i 

2, a jeżeli nagroda została już wypłacona, za rok, w którym: 

1)   postępowanie karne lub dyscyplinarne zostało zakończone prawomocnym 

orzeczeniem lub 

2)   strażak został zwolniony ze służby. 

8a. W przypadku pełnienia przez strażaka w roku kalendarzowym służby w różnych 

jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nagrodę roczną przyznaje się i 

wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia przez niego 

służby. 

9. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po 

roku, za który przysługuje nagroda. 

Art. 105a. 

[1. Miesięczne uposażenie strażaka za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 

100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie strażaka za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1. 

3. Miesięczne uposażenie strażaka-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 14 dni 

po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 
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dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 

<1. Miesięczne uposażenie strażaka za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% 

miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie strażaka za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1) 100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 1 i art. 183 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 

1 pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 

3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie strażaka-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 105 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.> 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do strażaka, który we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu 

dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym 

wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Strażakowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 
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macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do strażaka, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z 

wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Strażakowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900) 

 

Art. 5. 

1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne 

funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 

33b. 
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2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej stanowi 

odpowiednie uposażenie zasadnicze przewidziane dla najniższego stanowiska służbowego 

wraz z dodatkiem za posiadany stopień, z miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie 

funkcjonariusza ze służby. 

3. Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby funkcjonariusza a ustaleniem prawa do 

emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, 

podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych 

waloryzacji przypadających w tym okresie. 

[4. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej nie uwzględnia się 

zmniejszenia wysokości uposażenia, o którym mowa w ust. 1, w związku z przebywaniem 

na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz urlopie rodzicielskim.] 

<4. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej nie uwzględnia 

się zmniejszenia wysokości uposażenia, o którym mowa w ust. 1, w związku z 

przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopie rodzicielskim.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144) 

Art. 2. 

 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po 

przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. 

2. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, 

nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu 

przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. 

3. 
(1)

 Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia 

rocznego nie jest wymagane w przypadkach: 
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1)   nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i 

nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej); 

2)   zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na 

sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące; 

3)   powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia 

służby zastępczej; 

4)   rozwiązania stosunku pracy w związku z: 

a)  przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy 

lub świadczenie rehabilitacyjne, 

b)  przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, 

c)  likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących 

pracodawcy, 

d)  likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją; 

5)   podjęcia zatrudnienia: 

a)  w wyniku przeniesienia służbowego, 

b)  na podstawie powołania lub wyboru, 

c)  w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia 

z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, 

d)  w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej 

reorganizacją, 

e)  po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej; 

6)   korzystania: 

a)  z urlopu wychowawczego, 

aa)  z urlopu macierzyńskiego, 

[ab)  z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,] 

ac)  z urlopu ojcowskiego, 

ad)  z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

[ae)  z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,] 

b)  z urlopu dla poratowania zdrowia, 

c)  przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, 

artystycznych lub kształcenia zawodowego; 

6a)  korzystania z urlopu rodzicielskiego; 

7)   wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika. 
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U S T A W A   z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 121, 689 i 978) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, o 

których mowa w art. 1; 

2)   płatnik składek: 

a)  pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz 

jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w 

stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w 

tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b)  jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających 

świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny 

wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego 

zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie 

korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na 

przekwalifikowanie, 

c)  podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją 

wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom 

społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten 

podmiot, 

d)  ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, 

e)  Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, 

poz. 1925, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 111, poz. 918), oraz 

Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 

klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna 
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zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych 

tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona) 

i)  (uchylona) 

j)  (uchylona) 

k)  ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem, 

l)  (uchylona) 

ł)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 

lub stypendium, 

ł
1
)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł
2
)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych, 

m)  Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób 

określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, 

n)  podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te 

stypendia, 

o)  minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w 

stosunku do funkcjonariuszy celnych, 

p)  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy pobierających 

stypendium, 

r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących 

przy prowadzeniu tej działalności, 
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s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze 

finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t)  jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych 

wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych 

jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 

u)  podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i 

funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten 

wypłaca im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

z)  podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku 

do osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób 

pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

- którymi są: 

–  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

–  Ochotnicze Hufce Pracy, 

–  agencje zatrudnienia, 

–  instytucje szkoleniowe, 

–  instytucje dialogu społecznego, 

–  instytucje partnerstwa lokalnego, 

–  organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

–  jednostki naukowe, 

–  organizacje pracodawców, 

–  związki zawodowe, 

–  ośrodki doradztwa rolniczego, 

–  ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, 
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–  korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1448 i 1856) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649); 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych; 

3)   składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 

4)   zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5)   deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na 

które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do 

zapłaty; 

6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

7)   konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

8)   konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych 

składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9)   przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz 

stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz 

umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej 

działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności 

wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od 

sposobu ich powoływania; 

10)  przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek 

rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 

produktów rolnych; 
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11)  otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 

emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 

12)  (uchylony) 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097); 

12b)  (uchylony) 

13)  międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie 

Rozliczeniowej S.A.; 

14)  (uchylony) 

15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

[17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą osobistą 

opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, 

przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w 

przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, 

przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.] 

<17) osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem – osobę fizyczną sprawującą 

osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem 

przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, 

które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 

lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.> 

 

Art. 9. 

1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych 

tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 
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Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 

umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w 

ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w 

stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia 

szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia 

przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój 

wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, 

z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, 

pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub 

wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w 

okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres 

miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 

16 ust. 10a. 

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia 

ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego 

tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2. 

1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10, spełniające jednocześnie warunki 

do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. 

1d. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a, spełniające jednocześnie warunki do 

objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2. 
(3)

 Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta 
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obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł 

ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2. 
(4)

 Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta 

obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak 

dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z 

zastrzeżeniem ust. 2c i 7. 

2a. 
(5)

 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 - prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 

z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy 

wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla 

osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, 

być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 4. 

2a. 
(6)

 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej 

podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c. 
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2b. 
(7)

 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy 

nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa 

od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących 

pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 2. 

2b. 
(8)

 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek 

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może 

ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 

18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2c. 
(9)

 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 

ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym 

i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa 

wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a. 

3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju 

działalności. 

4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 18a i 22, mające ustalone prawo do 

emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub 

renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli 

równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b. 
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4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym 

pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują 

pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 

4c. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające 

ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. 

5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone prawo 

do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym. 

6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają 

ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. 

6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

[6b. Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach 

urlopu macierzyńskiego lub urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 182
1
 § 5 Kodeksu pracy, 

podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów.] 

<6b. Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821d Kodeksu pracy, 

podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów.> 

7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają 

ubezpieczeniom z tytułu tej działalności. 

8. Osoby pozostające w stosunku służby, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 8 ust. 

15 pkt 6, spełniające jednocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i 
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rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, mogą być 

dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek. 

9. Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) 

[Art. 29. 

 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia 

chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 

1)   urodziła dziecko; 

2)   przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła 

do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia; 

3)   przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 

podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego. 

3. (uchylony). 

4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński 

przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi 

najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej-

matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, zasiłek 

ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu 

macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku skrócenia okresu 
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urlopu macierzyńskiego na wniosek matki, która korzystała z prawa do tego urlopu na 

podstawie przepisów odrębnych. 

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5a. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu ojcowskiego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 4a, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego 

zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej-matce dziecka. 

7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu 

pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego z 

wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.] 

<Art 29. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia 

chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 

1) urodziła dziecko; 

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku 

życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia; 

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku 

życia. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego. 

3. W przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 

tygodni po porodzie, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, 

który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową 

w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 

5. W przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka, legitymującą się 

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 

tygodni po porodzie, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka 

albo ubezpieczonemu-innemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do 

urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu 

rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem. 

6. Po wykorzystaniu przez ubezpieczoną-matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego za 

okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu 

ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu 

rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem, przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres, w 

którym ubezpieczona-matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan 

zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Zasiłek 

macierzyński ubezpieczonej-matki dziecka przerywa się na okres, w którym z 

zasiłku tego korzysta ubezpieczony-ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek 

najbliższej rodziny. 

7. W przypadku zgonu ubezpieczonej-matki dziecka albo porzucenia przez nią dziecka, 

zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu 

ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu 

rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem. W przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną-matkę 

dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu 

ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, za okres przypadający po dniu 

porzucenia dziecka przez ubezpieczoną-matkę dziecka, nie wcześniej jednak niż po 

wykorzystaniu przez nią 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego po porodzie. 
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8. Przepisy ust. 3–7 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy matka albo ojciec dziecka 

korzysta z prawa do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego na podstawie przepisów odrębnych. 

9. W przypadku: 

1) zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i 

macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim 

ubezpieczeniem,  

2) porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, 

albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, 

3) niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą 

ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia 

takim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji 

– zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu 

ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu 

rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem, za okres przypadający po dniu zaistnienia tych okoliczności. 

10. W przypadku podjęcia przez matkę dziecka, nie posiadającą tytułu do objęcia 

ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w 

wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, zasiłek 

macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do 

urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu 

rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem, do wyczerpania wymiaru zasiłku, nie dłużej niż przez okres 

trwania zatrudnienia matki.> 

[Art. 29a. 

Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonemu-ojcu dziecka przez okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 
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urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego 

przysługującego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko.] 

<Art. 29a. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 3–7, okres wypłaty zasiłku 

macierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej-matce 

dziecka, a w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8, o okres, przez który matka 

dziecka korzystała, na podstawie przepisów odrębnych, z prawa do urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu 

rodzicielskiego. 

3. Z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 

mogą jednocześnie korzystać ubezpieczeni rodzice dziecka. W takim przypadku 

łączny okres zasiłku macierzyńskiego nie może przekraczać wymiaru urlopu 

rodzicielskiego określonego przepisami Kodeksu pracy. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka 

korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego na podstawie odrębnych przepisów.> 

<Art. 30a. 

1. Ubezpieczona-matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny 

wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi 

urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

2. Ubezpieczony, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i 

wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka albo po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek 

o wypłacenie mu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczona-matka 

dziecka może dzielić się z ubezpieczonym-ojcem dziecka korzystaniem z zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego 

części. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku, o którym mowa w ust. 2.> 

 

Art. 31. 

 [1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

2. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. 

3. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku: 

1)   ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mowa w art. 179
1
 

Kodeksu pracy, 

2)   ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego 

za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 

wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze złożyła w terminie i na zasadach określonych w art. 179
1
 Kodeksu pracy, 

3)   ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 182
4
 

Kodeksu pracy, 

4)   ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który wniosek o wypłatę zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi 

urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożył w terminie i na zasadach określonych w 

art. 182
4
 Kodeksu pracy 

- wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 

rodzicielskiego.] 

<1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

2. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1) 100% podstawy wymiaru zasiłku – za okres do: 
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a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 1 

i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 

2) 60% podstawy wymiaru zasiłku – za okres urlopu rodzicielskiego przypadający po 

okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku: 

1) ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek o udzielenie jej, 

bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

o którym mowa w art. 179
1
 Kodeksu pracy, 

2) ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mowa w art. 

30a ust. 1, 

3) ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa w 

art. 182
4
 Kodeksu pracy, 

4) ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa w 

art. 30a ust. 2 

–  wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi 

urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 

rodzicielskiego.> 

3a. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa 

niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę zasiłku 

macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 

podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. 

3b. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3a, podlega finansowaniu z budżetu państwa w 

ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

3c. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie, o 

którym mowa w ust. 3a, ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany 

zasiłek macierzyński. 
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<3d. W przypadku gdy oboje rodzice dziecka mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za 

okres urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, od tego samego dnia, 

okres pobierania tego zasiłku dzieli się proporcjonalnie między rodziców, z 

zachowaniem podstawy wymiaru zasiłku określonej w tym przepisie. 

3e. W przypadku gdy o zasiłek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wystąpią oboje rodzice 

dziecka, zasiłek ten przysługuje temu z rodziców, który rozpoczął pobieranie tego 

zasiłku jako pierwszy.> 

[4. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo okresowi 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego 

zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania 

zasiłków macierzyńskich za okres odpowiadający okresom tych urlopów. Przepisy art. 64 

stosuje się odpowiednio.] 

<4. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 

okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, pod 

warunkiem niepobrania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi 

urlopu rodzicielskiego w wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Przepis art. 64 

stosuje się odpowiednio.> 

<4a. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru 

czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z 

wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.> 

[5. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 12 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.] 

<5. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 

12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.> 

Art. 32a. 

[1. W przypadku określonym w art. 180 § 6
1
 Kodeksu pracy ubezpieczonemu-ojcu dziecka 

przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek opiekuńczy w 
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wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w 

celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.] 

<1. W przypadku gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po 

porodzie:  

1) przebywa w szpitalu albo w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej 

sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo 

2) legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo 

3) porzuciła dziecko 

– ubezpieczonemu-ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku 

określonego w art. 32, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli 

przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego ubezpieczonego członka najbliższej 

rodziny. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, 

z późn. zm.) 

[Art. 30b. 

 Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego nieobecności w służbie 

w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie 

macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 

wychowawczym, można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na 

czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.] 

<Art. 30b. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego nieobecności w 

służbie w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 
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wychowawczym, można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o 

pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.> 

 

[Art. 38. 

 1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 35 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 5. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 w okresie 

ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje mu 

uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu. 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 w czasie urlopu 

wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony: 

1)   świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu dodatku 

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 

2)   inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu 

wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.] 

< Art. 38. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 35 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 5. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 w 

okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje mu 

uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.> 

 

 

 



- 64 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 101. 

 1. Funkcjonariuszowi mogą być przyznawane nagrody roczne, nagrody uznaniowe i 

zapomogi. 

1a. 
(9)

 Funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje 

nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w poprzednim roku 

kalendarzowym. 

1b. 
(10)

 Nagrodę roczną przyznaje się za okres roku, w którym jest wypłacana. 

1c. 
(11)

 Nagrodę roczną wypłaca się w czerwcu przed dniem święta BOR. 

1d. 
(12)

 Nagroda roczna przysługuje, jeżeli funkcjonariusz w danym roku kalendarzowym 

pełnił służbę nie mniej niż przez 3 miesiące od dnia mianowania do końca maja tego roku. 

1e. 
(13)

 Przepisu ust. 1d nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody rocznej za rok 

kalendarzowy, w którym funkcjonariusz korzystał: 

[1)   z urlopu wychowawczego, z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;] 

<1) z urlopu wychowawczego, z urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;> 

2)   ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa w art. 185 

§ 2 lub art. 188 Kodeksu pracy; 

3)   ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka 

funkcjonariusza, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 Kodeksu pracy; 

4)   ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159). 

1f. 
(14)

 Nagrody rocznej nie przyznaje się funkcjonariuszowi, który: 

1)   został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego; 

2)   został w ostatnim roku kalendarzowym zwolniony ze służby z powodu skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo nieumyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego albo wskutek otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej; 

3)   został ukarany prawomocnym orzeczeniem kary dyscyplinarnej ostrzeżenia o niepełnej 

przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenia na niższe stanowisko 
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służbowe, obniżenia stopnia, ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby albo 

wydalenia ze służby. 

1g. 
(15)

 Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu lub zaginionemu funkcjonariuszowi wypłaca 

się małżonkowi lub członkom rodziny, o których mowa w art. 107 ust. 2. 

1h. 
(16)

 Nagrody roczne przyznaje funkcjonariuszowi: 

1)   minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

2)   Szef BOR. 

1i. 
(17)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne Szefowi BOR i 

jego zastępcom. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, warunki tworzenia i wysokość funduszu 

na nagrody i zapomogi, o których mowa w ust. 1, oraz sposób jego podziału. 

3. 
(18)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

i warunki przyznawania funkcjonariuszom nagród uznaniowych i zapomóg, tryb ich 

przyznawania oraz podmioty uprawnione do przyznawania nagród uznaniowych i 

zapomóg, uwzględniając prawidłowe dokonywanie wypłat. 

 

Art. 108a. 

[1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 108. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 

108. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 108, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 
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<1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 108. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1)  100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 108, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 1 

i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 108, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% 

miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 108, za cały okres odpowiadający 

okresowi tych urlopów.> 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 
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przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, 

złożonym nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu 

do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, 

bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 

80% uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) 

 

Art. 64. 

[1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 54 ust. 3, art. 60 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6. 

2. 
(48)

 W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 54 ust. 3 i art. 60 ust. 2 

pkt 5 i 6 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
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warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego 

przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.] 

<1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 54 ust. 3, art. 60 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 

i 6. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 54 ust. 3 i art. 60 ust. 

2 pkt 5 i 6 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje 

mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.> 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu na podstawie art. 54 ust. 3 lub art. 60 ust. 2 pkt 5 i 6 w 

czasie urlopu wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop został 

udzielony: 

1)   świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku 

wychowawczego; 

2)   inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu 

wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników. 

 

Art. 136a. 

[1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% uposażenia, o którym mowa 

w art. 136. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% uposażenia, o którym mowa w art. 136. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 136, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 
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<1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% uposażenia, o którym 

mowa w art. 136. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1) 100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 136, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 1 

i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 136, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% 

miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 136, za cały okres odpowiadający 

okresowi tych urlopów.> 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 
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przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, 

złożonym nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu 

do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, 

bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 

80% uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 

r. poz. 192) 

Art. 5. 

1. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie 

stosuje się art. 38 i 41 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2-4, a także przepisów 

odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub 

rozwiązaniem stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. W razie niezawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3, przy wypowiadaniu 

pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 

Kodeksu pracy. 

3. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 

Kodeksu pracy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a 
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także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął 

już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

4. Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy i płacy w sytuacjach, o których mowa w 

art. 41 Kodeksu pracy, jest dopuszczalne niezależnie od okresu trwania urlopu lub innej 

usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. 

5. W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku 

pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy 

pracownikowi: 

[1)   o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy;] 

<1) któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

pracownicy w ciąży, pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu 

ojcowskiego;> 

2)   będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego; 

3)   będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej; 

4)   będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do 

reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za 

pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; 

4a)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady 

zakładowej; 

4b)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego 

lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej; 

4c)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego 

lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej; 

4d)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego 

albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku 

połączenia transgranicznego spółek; 

5)   będącemu społecznym inspektorem pracy; 

6)   powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby 

wojskowej albo przeszkolenia wojskowego; 

7)   będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym 

mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i 

przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 
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oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805), przedstawicielem pracowników uprawnionym do 

uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji. 

6. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, 

pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje, do końca okresu, w którym 

korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku 

pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. 

7. W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia 

umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą 

być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

 

[Art. 7. 

Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia z 

powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 41
1
 § 1, 

art. 177 § 4 i 5, art. 186
1
, art. 186

8
 i art. 196 pkt 2 Kodeksu pracy, a także odrębne 

przepisy regulujące rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z takiego powodu.] 

< Art. 7. 

Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia 

z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 

411 § 1, art. 177 § 4 i 5, art. 1868  i art. 196 pkt 2 Kodeksu pracy, a także odrębne 

przepisy regulujące rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z takiego 

powodu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) 

Art. 65. 

[1. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, 

urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski na zasadach i w wymiarze 

określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 

r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).] 
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<1. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje urlop macierzyński, urlop na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski na zasadach i w 

wymiarze określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1622).> 

2. Żołnierzowi zawodowemu - kobiecie będącej w ciąży lub karmiącej dziecko piersią: 

1)   nie powierza się obowiązków w wymiarze przekraczającym czterdziestu godzin służby w 

tygodniu i w porze nocnej; 

2)   nie deleguje się poza miejsce pełnienia służby - bez zgody żołnierza zawodowego - 

kobiety; 

3)   nie powierza się wykonywania zadań służbowych szczególnie uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

176 Kodeksu pracy. 

3. Żołnierz zawodowy - kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych 

przerw wliczanych do czasu służby. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka, 

żołnierz zawodowy - kobieta ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy na 

karmienie mogą być na wniosek żołnierza zawodowego - kobiety udzielane łącznie. 

4. Żołnierza zawodowego - kobietę, sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat czterech, 

pozostającą w związku małżeńskim z innym żołnierzem, nie deleguje się bez jej zgody 

poza miejsce pełnienia zawodowej służy wojskowej, w tym samym czasie co 

współmałżonka. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się również do żołnierza zawodowego samotnie wychowującego 

dziecko do lat czterech. 

Art. 90. 

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu udzielono: 

1)   zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad 

najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 11, przysługuje 80%, 

2)   urlopu okolicznościowego w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym 

członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 12, przysługuje 75% 

- uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian 

mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość oraz inne należności 

pieniężne. 
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[1a. W okresie urlopu rodzicielskiego żołnierz zawodowy otrzymuje 60% uposażenia, o 

którym mowa w art. 89 ust. 1. 

1b. W przypadku złożenia przez żołnierza zawodowego, nie później niż 14 dni po porodzie, 

wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze, za cały okres odpowiadający okresowi urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego 

żołnierz otrzymuje 80% uposażenia, o którym mowa w art. 89 ust. 1.] 

<1a. W okresie urlopu rodzicielskiego żołnierz zawodowy otrzymuje: 

1) 100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 89 ust. 1, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 1 i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 

1 pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 

3 Kodeksu pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 89 ust. 1, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

1b. W przypadku złożenia przez żołnierza zawodowego, nie później niż 21 dni po 

porodzie, wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze, za cały okres odpowiadający okresowi urlopu 

macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego żołnierz otrzymuje 80% uposażenia, o 

którym mowa w art. 89 ust. 1.> 

[1c. Przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio do żołnierza zawodowego, który, nie później niż 

14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu 

dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, złoży wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym 

wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

1d. Żołnierzowi zawodowemu, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 1b albo 1c 

otrzymał 80% uposażenia, o którym mowa w ust. 1b, w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w 
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przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze lub jego części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

pełnym wymiarze, przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o 

którym mowa w ust. 1b, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za 

okres odpowiadający okresom tych urlopów.] 

<1c. Przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio do żołnierza zawodowego, który, nie później 

niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po 

przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, złoży wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

1d. Żołnierzowi zawodowemu, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 1b albo 1c 

otrzymał 80% uposażenia, o którym mowa w ust. 1b, w przypadku rezygnacji z 

urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego 

albo w wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe 

wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 1b, do wysokości 

100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom 

tych urlopów.> 

2. Należności pieniężne określone w art. 82, art. 85, art. 94, art. 95 pkt 1-3 oraz art. 96-98, 

przysługujące żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1-1c, art. 20 ust. 1a, art. 

65a oraz art. 89a ust. 1, albo członkom jego rodziny wypłaca się w ustalonej wysokości, z 

uwzględnieniem pełnej kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze 

stałym należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oraz 

zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość. 

3. (uchylony). 

[Art. 111a. 

Zwolnienie żołnierza zawodowego przebywającego na urlopie macierzyńskim, urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim lub urlopie 

rodzicielskim z zawodowej służby wojskowej, na podstawie art. 111 pkt 8, następuje z 

pierwszym dniem po zakończeniu tego urlopu.] 
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<Art. 111a. 

Zwolnienie żołnierza zawodowego przebywającego na urlopie macierzyńskim, urlopie 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim lub urlopie rodzicielskim 

z zawodowej służby wojskowej, na podstawie art. 111 pkt 8, następuje z pierwszym 

dniem po zakończeniu tego urlopu.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114, 693 i 995) 

Art. 17c. 

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2; 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 

opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku 

życia; 

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. 

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po 

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka; 

2) śmierci matki dziecka; 

3) porzucenia dziecka przez matkę. 

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 
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2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 

1) porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 

nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; 

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 

nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4. 

5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, 

z uwzględnieniem ust. 6. 

6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o 

którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357), lub w ciągu miesiąca po jego 

zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 

ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości 

różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę 

zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc 

kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a 

otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie 

przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 

groszy w górę. 



- 78 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę 

wychowywanych dzieci; 

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. 

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 

[1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 

otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu 

pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;] 

<1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 

otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami 

Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego> 

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 4; 

3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawują lub 

zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku 

z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają 

sprawowanie tej opieki; 

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym 

samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do 

zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym 

charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej. 

 

 

U S T A W  A    z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357) 
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Art. 33. 

1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą 

rejestr tych osób. 

2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te 

osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. 

2a. Starosta zawiadamia organ Straży Granicznej lub wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu osoby, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 

lit. ha, jako bezrobotnej. 

2b. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, o 

której mowa w ust. 2, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze 

względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. 

2c. Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 

1)   profil pomocy I - pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 

pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n; 

2)   profil pomocy II - usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone 

przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w art. 62a; 

3)   profil pomocy III - Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, 

działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej 

zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe. 

2d. Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym 

urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres 

posiadania statusu bezrobotnego. 

3. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w 

wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i 

określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 

przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy 

niż 90 dni. 
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3a. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę 

niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3. 

4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, 

który: 

1)   nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2; 

1a)  nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego 

następuje na okres wskazany w pkt 3; 

2)  otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub 

instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub 

rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w 

art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego 

następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności; 

2a)  otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania 

środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu; 

2b)  rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał 

kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego; 

3)   odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej 

formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub 

psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej 

formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od 

dnia odmowy na okres: 

a)  120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 

b)  180 dni w przypadku drugiej odmowy, 

c)  270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy; 

3a)  odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy 
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urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3; 

4)   nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił 

w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy 

odpowiednio na okres wskazany w pkt 3, w zależności od liczby niestawiennictw; 

4a)  nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 

2a; 

5)   (uchylony) 

6)   złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego; 

7)  z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub 

wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w 

ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres 

wskazany w pkt 3; 

8)   po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, 

wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w 

ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu 

skierowania na okres wskazany w pkt 3; 

9)   pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa 

odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa 

się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie 

lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami 

niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego; 

10)  nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa 

w art. 80 ust. 2; 

11)  z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił 

do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; 

12)  z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne 

podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3. 
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4a. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący 

pracy: 

1)   nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu 

potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; 

2)   nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został 

ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o 

uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; 

3)   nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał 

indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, 

albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym 

mowa w art. 40 ust. 3a; 

4)   złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez 

powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia 

złożenia wniosku; 

5)   pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję 

tego państwa. 

4b. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w ust. 4a pkt 1-3, 

następuje na okres 120 dni odpowiednio: 

1)   po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy; 

2)   od dnia niestawiennictwa; 

3)   od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3. 

4ba. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w ust. 4a pkt 5, 

następuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie. 

4c. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany 

okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w 

wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków 

zawartych w ustawie do ich nabycia. 
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4ca. Decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzji o pozbawieniu statusu 

bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności 

do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez 

samą bezrobotną. 

4e. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego bezrobotnego, który został wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu 

zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez 

starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia 

następnego po dniu otrzymania tych środków. 

4f. W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-

c, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego 

zasiłku. 

[4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego: 

1)   kobiety po urodzeniu dziecka, 

2)   bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu 

dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej 

- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad 

tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku 

złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.] 

<4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego: 

1) matki dziecka, 

2) ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę 

albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub 

uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu 
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macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres 

urlopu rodzicielskiego, 

3) bezrobotnego po przysposobieniu dziecka, 

4) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z 

wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej 

– z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką 

nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem 

przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego 

bezrobotnego.> 

4h. Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane 

są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12. 

4i. Wniosek o rezygnację, o którym mowa w ust. 4a pkt 4, złożony przez poszukującego 

pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia 

podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie 

specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji i 

sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji 

niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a 

także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz 

treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub 

poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej, mając na względzie 

pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia 

rejestrowanych osób. 

6. Informacje dotyczące bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemców zamierzających 

wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

przetwarzane przez powiatowe urzędy pracy, w szczególności z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych i dokumentów elektronicznych. 
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7. Informacje, o których mowa w ust. 6, są udostępniane publicznym służbom zatrudnienia 

lub innym podmiotom, realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych 

przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań, w szczególności jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne. 

7a. Informacje, o których mowa w ust. 6, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie, mogą być pozyskiwane przez powiatowe urzędy pracy z 

publicznych służb zatrudnienia lub innych podmiotów, w szczególności jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek obsługujących świadczenia rodzinne, 

realizujących zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów albo na skutek 

powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być pozyskiwane, wymieniane lub 

udostępniane na wniosek złożony, w szczególności w postaci elektronicznej, w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, jeżeli powiatowy urząd pracy oraz podmiot, o którym mowa w ust. 

7, spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz 

zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z 

celem ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

9. Pozyskiwanie z powiatowych urzędów pracy lub od osób fizycznych informacji, o których 

mowa w ust. 6, przez podmioty, o których mowa w ust. 7, jest prowadzone przede 

wszystkim z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów 

elektronicznych. 

[Art. 104a. 

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za 

zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu 

wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z 
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urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.] 

<Art. 104a. 

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy 

za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu 

wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po 

powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584, z późn. zm.) 

Art. 109. 

1. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. 

[2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników 

przebywających na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, 

urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach 

wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.] 

<2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników 

przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach 

wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.> 

3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze 

sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne 

zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany 

przez przedsiębiorcę. 

4. (uchylony) 
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U S T A W A   z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

572, z późn. zm.) 

Art. 120. 

1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 

doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, a także warunki skracania i przedłużania oraz 

zawieszania tych okresów określa statut, z tym że zatrudnienie na każdym z tych 

stanowisk osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego 

nie może trwać dłużej niż osiem lat. 

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się przerwy związanej z: 

[1)   urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym 

urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;] 

<1) urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem 

ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy;> 

2)   pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z 

niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 

leczniczej. 

Art. 132. 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie 

należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111, oraz przestrzegania 

prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. 

2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na dwa lata lub 

na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest 

zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, 

zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata. 

Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania 

opinii ekspertów spoza uczelni, określa statut. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w 

zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia ocenę 
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przedstawianą przez studentów i doktorantów, po zakończeniu każdego cyklu zajęć 

dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej wykorzystania określa statut 

uczelni. 

[4. 
(259)

 Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 

wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie 

wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub 

służby zastępczej.] 

<4. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 

wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym 

lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby 

zastępczej.> 

Art. 151. 

1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu objęcia ich układem 

zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania określi, w drodze rozporządzenia, 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy, ustalając: 

1)   wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do 

poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania innych składników 

wynagrodzenia, tak aby wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w uczelni 

publicznej, w poszczególnych grupach stanowisk pracowników w relacji do kwoty 

bazowej określanej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej 

wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 

2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707) nie była niższa: 

a)  w grupie stanowisk profesorów - od 391,8%, 

b)  w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych 

kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy 

dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów 

bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej - od 261,2%, 
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c)  w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów 

bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej - od 130,6%, 

d)  w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 130,6% 

- kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem zasady, że 

wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodzenia 

pracowników uczelni ustala rektor; 

2)   składniki wynagrodzenia, które wypłacane są nauczycielowi akademickiemu miesięcznie 

z góry i inne składniki wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, z uwzględnieniem 

zasady, że prawo do wypłacanego z góry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wypłacone za ten 

miesiąc wynagrodzenie; 

3)   wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, uwzględniając obecnie istniejące w uczelniach 

nazwy stanowisk pracy i tradycję akademicką; 

4)   przypadki, w których nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego dodatku 

funkcyjnego, uwzględniając długość okresu niepełnienia funkcji; 

5)   okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy, o którym mowa w art. 

154 ust. 3, z uwzględnieniem zasady, że zaliczeniu podlegają: 

a)  zakończone okresy zatrudnienia, 

b)  inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których 

zależą uprawnienia pracownicze, 

c)  okresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów 

dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów 

przygotowawczych, 

d)  okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie 

przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych 

i szkoleniowych; 

6)   sposób obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków 

określanych stawką miesięczną wynikających z osobistego zaszeregowania nauczyciela 

akademickiego oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, z 

uwzględnieniem zasady, że miesięczne stawki dzieli się przez liczbę godzin pracy 

przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a w odniesieniu do nauczycieli 
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akademickich przez liczbę 156, biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia i dodatków 

określonych stawką miesięczną; 

7)   sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych 

przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy dla celu ustalenia 

wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okresie, uwzględniając zasady, że: 

a)  w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności 

nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum 

dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, 

zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny 

przepracowane zgodnie z planem, 

b)  wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie 

przepracowanych godzin, 

[c)  nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia 

dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, 

przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z długotrwałą 

chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby 

wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim albo ustania stosunku 

pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych 

godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska 

rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym 

prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne] 

<c) nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia 

dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, 

przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z długotrwałą 

chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem 

służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim albo ustania 

stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do 

przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla 

danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności 

przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne> 
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- biorąc pod uwagę normy czasu pracy wynikające z przepisu ustawy. 

2. Wynagrodzenie przysługujące rektorowi uczelni publicznej ustala minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego, a uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, 

medycznej oraz morskiej - odpowiednio minister wskazany w art. 33 ust. 2. 

3. W uczelni publicznej wynagrodzenia rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów są 

jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych. 

4. Środki na wynagrodzenia dla pracowników uczelni publicznej określa senat w ramach 

środków posiadanych przez uczelnię. 

5. Wynagrodzenie i inne świadczenia dla pracowników uczelni wojskowych będących 

żołnierzami zawodowymi określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

6. Wynagrodzenie i inne świadczenia dla pracowników uczelni służb państwowych będących 

funkcjonariuszami służb państwowych określają przepisy właściwe dla tych służb. 

7. W okresie wykonywania zadań powierzonych zgodnie z art. 130 ust. 4 część 

wynagrodzenia za pracę związana z wykonywaniem tych zadań może być finansowana 

także ze środków pozabudżetowych, w tym przyznanych na ten cel przez podmioty 

zagraniczne. 

8. Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli 

uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 

1. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków 

zawodowych. 

Art. 201. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich, 

przyznawania stypendiów doktoranckich oraz minimalną wysokość kwoty zwiększenia 

stypendium doktoranckiego, uwzględniając: 

[1)  możliwość przedłużania czasu trwania studiów, w tym prawo do dodatkowego 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, mając na 

uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu 

doktorskiego;] 
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<1) możliwość przedłużania czasu trwania studiów, w tym prawo do dodatkowego 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego 

oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, mając na uwadze 

potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu 

doktorskiego;> 

2)  warunki, jakie musi spełniać kierownik studiów doktoranckich, szczegółowe uprawnienia 

organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej i kierownika 

studiów doktoranckich, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu 

studiów i wysokiej jakości kształcenia; 

3)   wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie 

ostatnich pięciu lat; 

4)   wzór legitymacji doktoranta; 

5)   wysokość opłat za wydanie legitymacji, nie wyższą niż koszty wydania dokumentu; 

6)   tryb i okresy przyznawania stypendiów doktoranckich. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   reguły kształcenia na studiach doktoranckich, uwzględniając efekty kształcenia i warunki 

ich uzyskania, 

2)   zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, minimalny 

wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS, 

3)   wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na studiach 

doktoranckich prowadzonych w uczelni, 

4)   wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, prowadzącego 

do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 18h. 
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U S T A W A     z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106 i 1822) 

Art. 23. 

[1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 13 ust. 3, art. 19 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2-4, 6 i 7. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 19 ust. 2 pkt 

6 i 7 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego 

przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.] 

<1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 13 ust. 3, art. 19 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2–4, 6 

i 7. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 19 ust. 

2 pkt 6 i 7 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje 

mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.> 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu na podstawie art. 13 ust. 3 lub art. 19 ust. 2 pkt 6 i 7 w 

czasie urlopu wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop został 

udzielony: 

1)   świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku 

wychowawczego; 

2)   inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu 

wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników. 
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Art. 96a. 

[1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu 

ojcowskiego wynosi 100% uposażenia, o którym mowa w art. 96. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% 

uposażenia, o którym mowa w art. 96. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 96, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 

<1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% 

uposażenia, o którym mowa w art. 96. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1) 100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 96, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 1821a § 1 

pkt 1 i art. 183 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 1821a § 

1 pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 

3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 96, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% 
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miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 96, za cały okres odpowiadający 

okresowi tych urlopów.> 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, 

złożonym nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu 

do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, 

bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 

80% uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 
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U S T A W A    z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1411 i 1822) 

Art. 68. 

 [1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 64 ust. 1 pkt 3, 4, 6 i 7 oraz ust. 2 pkt 2-5. 

2. W przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 4 w 

okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego 

przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.] 

<1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 3, 4, 6 i 7 oraz ust. 2 pkt 2–5. 

2. W przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 4 

w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje mu 

uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.> 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu na podstawie art. 58 ust. 3 lub art. 64 ust. 2 pkt 4 w czasie 

urlopu wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop został 

udzielony: 

1)   świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku 

wychowawczego; 

2)   inne uprawnienia przewidziane dla zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego 

z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Art. 102a. 

[1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
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macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% uposażenia, o którym mowa 

w art. 102. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% uposażenia, o którym mowa w art. 102. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 102, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 

<1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% uposażenia, o którym 

mowa w art. 102. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1)  100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 102, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 1 

i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 102, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% 

miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 102, za cały okres odpowiadający 

okresowi tych urlopów.> 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 
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lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, 

złożonym nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu 

do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, 

bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 

80% uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 
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U S T A W A    z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.) 

[Art. 9a. 

Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz za pracowników 

powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 

miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub 

urlopu wychowawczego.] 

<Art. 9a. 

Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz za pracowników 

powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 

miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu 

wychowawczego.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990) 

[Art. 105a. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 96, art. 104 ust. 1 pkt 2 i 10, art. 105 ust. 1 pkt 2, 3 i 9 oraz w 

przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze Służby Celnej. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 96 lub art. 105 ust. 1 pkt 9 

w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
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warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego 

przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.] 

<Art. 105a. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 96, art. 104 ust. 1 pkt 2 i 10, art. 105 ust. 1 pkt 2, 3 i 9 

oraz w przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze Służby Celnej. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 96 lub art. 105 ust. 1 

pkt 9 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje mu 

uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.> 

 

[Art. 137a. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego nieobecności w służbie 

w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, 

można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, 

obejmujący czas tej nieobecności.] 

<Art. 137a. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego nieobecności w 

służbie w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 

wychowawczym, można w tym celu zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę 

na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.> 

 

Art. 152a. 

[1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 152 ust. 1. 



- 101 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 

152 ust. 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 

<1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1)  100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 1 

i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% 

miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, za cały okres 

odpowiadający okresowi tych urlopów.> 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 
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zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, 

złożonym nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu 

do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, 

bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 

80% uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z 

późn. zm.) 

Art. 60a. 

[1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 
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na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 60. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 

60. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 

14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 60, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów.] 

<1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 60. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1)  100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 102, za okres do: 

a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 1821a § 1 pkt 

1 i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 1821a § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 

2) 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 102, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie 

później niż 21 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% 

miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 60, za cały okres odpowiadający 

okresowi tych urlopów.> 
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[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, 

złożonym nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu 

do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, 

bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 

80% uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie 

otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do wysokości 100%, pod 

warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów.> 

[Art. 60b. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego nieobecności w służbie 

w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie 
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macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 

wychowawczym, kierownik jednostki organizacyjnej może w tym celu zatrudnić 

pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej 

nieobecności.] 

<Art. 60b. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego nieobecności w 

służbie w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 

wychowawczym, kierownik jednostki organizacyjnej może w tym celu zatrudnić 

pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej 

nieobecności.> 

Art. 89. 

 1. Opinię służbową o funkcjonariuszu wydaje się: 

1)   w okresie służby przygotowawczej - nie później niż 30 dni przed upływem pierwszego 

roku tej służby i 60 dni przed mianowaniem na stałe; 

2)   w służbie stałej - nie później niż 30 dni przed upływem każdych 3 lat służby do 

osiągnięcia 15 lat służby oraz każdych 5 lat służby po przekroczeniu 15 lat służby. 

2. Termin wydania opinii liczy się od dnia przyjęcia do służby lub dnia ostatniego 

opiniowania. 

3. Termin wydania opinii może ulec przesunięciu o okres: 

1)   zawieszenia w czynnościach służbowych; 

2)   odbywania szkolenia zawodowego; 

[3)   urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego;] 

<3) urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego;> 

4)   urlopu wychowawczego; 

5)   urlopu bezpłatnego lub zwolnienia od zajęć służbowych; 

6)   choroby; 

7)   delegowania do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej; 

8)   oddelegowania do pełnienia służby poza Służbą Więzienną. 
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4. Opiniowanie służbowe przeprowadza się niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 

1, w następujących przypadkach: 

1)   wniosku o mianowanie lub powołanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe 

albo o nadanie kolejnego wyższego stopnia Służby Więziennej, jeżeli od ostatniego 

opiniowania upłynął co najmniej 1 rok; 

2)   stwierdzenia nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, nieprzydatności do służby w 

okresie służby przygotowawczej albo niewywiązywania się z obowiązków służbowych; 

3)   jeżeli od dnia wydania opinii stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków 

służbowych upłynęło 6 miesięcy; 

4)   polecenia wyższego przełożonego. 

Art. 108. 

 [1. Funkcjonariusza w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu 

rodzicielskiego nie można zwolnić ze służby albo stwierdzić wygaśnięcia jego stosunku 

służbowego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 96 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 

4 i przypadków określonych w art. 97 ust. 1 pkt 2-10.] 

<1. Funkcjonariusza w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego 

nie można zwolnić ze służby albo stwierdzić wygaśnięcia jego stosunku służbowego, z 

wyjątkiem przypadków określonych w art. 96 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 4 i 

przypadków określonych w art. 97 ust. 1 pkt 2–10.> 

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, zwolnionemu ze służby w okresie służby 

przygotowawczej na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 4, przysługuje świadczenie pieniężne, o 

którym mowa w art. 102 ust. 1. 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w okresie urlopu wychowawczego na 

podstawie art. 96 ust. 2 pkt 4 przysługują do końca okresu, na który ten urlop został 

udzielony: 

1)   świadczenia pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku 

wychowawczego; 

2)   inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu 

wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników. 

 



- 107 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 143. 

 1. Jeżeli funkcjonariusz nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego lub urlopu 

dodatkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w 

służbie, a w szczególności z powodu: 

1)   czasowej niezdolności do służby wskutek choroby, 

2)   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

[3)   urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego,] 

<3) urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego,> 

4)   zawieszenia w czynnościach służbowych 

- urlop wypoczynkowy lub urlop dodatkowy przesuwa się na termin późniejszy. 

2. Urlopu wypoczynkowego lub urlopu dodatkowego w części niewykorzystanej z powodów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, udziela się w terminie późniejszym. 

 

Art. 196. 

1. Funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda 

roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który 

nagroda przysługuje. 

2. Nagroda roczna przysługuje, jeżeli funkcjonariusz w danym roku kalendarzowym pełnił 

służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody rocznej za rok 

kalendarzowy, w którym funkcjonariusz korzystał: 

[1)   z urlopu wypoczynkowego, urlopu wychowawczego, urlopu dodatkowego, urlopu 

krótkoterminowego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;] 

<1) z urlopu wypoczynkowego, urlopu wychowawczego, urlopu dodatkowego, urlopu 

krótkoterminowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;> 

2)   ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa w art. 185 

§ 2 lub art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 
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3)   ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka 

funkcjonariusza, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

4)   ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa. 

4. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 

dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy. 

5. Nagroda roczna przysługuje funkcjonariuszowi, który z powodu: 

1)   śmierci, 

2)   zaginięcia, 

3)   ustania stosunku służbowego, jeżeli w dniu ustania tego stosunku spełnia warunki do 

nabycia prawa do emerytury 

-   pełnił w danym roku służbę przez część roku kalendarzowego, w wysokości 1/12 

uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. 

6. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 5, który pełnił w danym roku kalendarzowym 

służbę przez okres krótszy od jednego miesiąca kalendarzowego, nagroda roczna 

przysługuje w wysokości 1/12 miesięcznego uposażenia. 

7. Funkcjonariuszowi, który na skutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze 

służbą poniósł śmierć albo którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 97 ust. 1 

pkt 1, nagroda roczna przysługuje za ostatni rok służby w wysokości miesięcznego 

uposażenia, bez względu na okres służby pełnionej w tym roku. 

8. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się uposażenia otrzymywanego w 

okresie zawieszenia w czynnościach służbowych, tymczasowego aresztowania lub 

wykonywania kary dyscyplinarnej, od dnia jej prawomocnego wymierzenia do dnia 

zatarcia. 
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U S T A W A    z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 839) 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   badaniach podstawowych - należy przez to rozumieć badania podstawowe w rozumieniu 

art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249); 

2)   projektach badawczych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mające na celu 

wykonanie w ustalonym okresie badań podstawowych o tematyce określonej przez 

wnioskodawcę, realizowane na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu; 

[3)   osobie rozpoczynającej karierę naukową - należy przez to rozumieć osobę 

nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed 

rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe 

lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się 

przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub 

urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 

pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w 

związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 

leczniczej;] 

<3) osobie rozpoczynającej karierę naukową – należy przez to rozumieć osobę 

nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 7 lat 

przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na 

badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do 

okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub 

urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia 

rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą 

wymagającą rehabilitacji leczniczej;> 
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4)   doświadczonym naukowcu - należy przez to rozumieć osobę posiadającą stopień 

naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o 

przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe: 

a)  opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych 

polskich lub zagranicznych, 

b)  kierowała realizacją projektów badawczych, 

c)  spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów: 

–  była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, 

–  opublikowała co najmniej jedną monografię, 

–  wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, 

–  zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, 

–  jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji 

naukowych lub akademii, 

–  ma inne istotne osiągnięcia w nauce, 

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest 

autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury 

polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, 

wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych; 

5)   Koordynatorze Dyscyplin - należy przez to rozumieć pracownika Centrum 

odpowiadającego za organizację prac Zespołów Ekspertów i przeprowadzanie konkursów 

na realizację projektów badawczych w jednej dyscyplinie naukowej lub w grupie kilku 

dyscyplin naukowych, w tym w szczególności za zapewnienie ich właściwego, 

bezstronnego i rzetelnego przebiegu. 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, 

z późn. zm.) 

Art. 92. 

1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta niemającego stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nie może przekroczyć 8 lat, a asystenta niemającego stopnia naukowego 

doktora - 6 lat. 

[2. 
(9)

 Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
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macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu dla 

poratowania zdrowia.] 

<2. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu dla 

poratowania zdrowia.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   finansowanie - finansowanie w całości lub w części realizacji zadań określonych w 

ustawie; 

2)   nauka i badania naukowe - także działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej 

i sztuki; 

3)   
(2)

 badania naukowe: 

a)  badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk 

i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, 

b)  badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 

zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 

c)  badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności 

w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania 

znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te 

uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę 

prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące 

systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę 

niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w 

przypadku technologii generycznych; 
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4)   
(3)

 prace rozwojowe - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 

aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej 

oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania 

nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac 

obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii 

produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, 

nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: 

a)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i 

walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem 

jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny 

kształt nie został określony, 

b)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów 

komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt 

końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów 

demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; 

prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do 

produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych 

operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń; 

5)   badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa - 

systematyczne prace uwzględniające specyfikę dziedziny obronności i bezpieczeństwa 

państwa oraz konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych, prowadzące do 

pozyskania nowych technologii, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu niezbędnych do 

realizacji polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa, przygotowań obronnych w sferze 

militarnej i pozamilitarnej oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   działalność badawczo-rozwojowa - działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub 

prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów 

wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań; 

7)   działalność statutowa - realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań 

związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub 

pracami rozwojowymi; 

8)   
(4)

 działalność upowszechniająca naukę - realizację zadań wspierających rozwój polskiej 

nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-
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rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań 

związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, 

nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; 

9)   jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe: 

a)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 

b)  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 

r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), 

c)  
(5)

 instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), 

d)  międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e)  Polską Akademię Umiejętności, 

f)  
(6)

 inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i 

upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.6.2014, str. 1); 

10)  uczelnia - szkołę wyższą w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); 

11)  podmiot działający na rzecz nauki - podmiot wykonujący w sposób ciągły zadania z 

zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji na działalność statutową ze 

środków finansowych na naukę; 

12)  konsorcjum naukowe - grupę jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co 

najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co 

najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne 

przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące 

potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych; 

13)  działalność konsorcjów naukowych, sieci naukowych, centrów naukowych Polskiej 

Akademii Nauk, centrów naukowo-przemysłowych - działalność związaną z realizacją 

wspólnych badań naukowych, prac rozwojowych oraz wspólnych projektów i 

przedsięwzięć określonych w umowie o ich utworzeniu; 
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14)  sieć naukowa - grupę jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy 

zorganizowaną współpracę związaną z prowadzonymi przez nie w sposób ciągły 

wspólnymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, służącymi rozwojowi 

specjalności naukowej tej sieci; 

15)  centrum naukowo-przemysłowe - centrum w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 

r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.); 

16)  centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk - centrum Polskiej Akademii Nauk w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 

16a)  centrum naukowe uczelni - centrum naukowe uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

17)  
(7)

 duża infrastruktura badawcza - aparaturę naukowo-badawczą w tym infrastrukturę 

informatyczną nauki, o wartości przekraczającej: 

a)  150 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w 

grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej, 

b)  500 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie 

nauk o życiu; 

17a)  
(8)

 strategiczna infrastruktura badawcza - dużą infrastrukturę badawczą oraz 

infrastrukturę budowlaną, ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej 

infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej; 

18)  
(9)

 specjalne urządzenie badawcze - aparaturę naukowo-badawczą lub stanowisko 

badawcze, o co najmniej regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią 

znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej, służące 

do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w kierunkach 

określonych w Krajowym Programie Badań, o którym mowa w art. 4, przy użyciu którego 

są świadczone, także odpłatnie, usługi z zakresu działalności badawczo-rozwojowej na 

rzecz innych jednostek naukowych; 

18a)  
(10)

 specjalne urządzenie badawcze z zakresu infrastruktury informatycznej nauki - 

infrastrukturę centrów komputerów o dużej mocy obliczeniowej, akademickie miejskie 

sieci informatyczne o co najmniej regionalnym znaczeniu i zasięgu oraz koszty łączności 

międzynarodowej z naukowymi sieciami informatycznymi; 
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[19)  
(11)

 młody naukowiec - osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w 

roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 

lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 

wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo 

pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością 

do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się 

ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres 

odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego 

zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat;] 

<19) młody naukowiec – osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w 

roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej 

niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub 

urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w 

związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą 

rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po 

ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych 

urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te 

nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat;> 

19a)  
(12)

 osoba rozpoczynająca karierę naukową - osobę rozpoczynającą karierę naukową w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 

96, poz. 617, z późn. zm.); 

20)  tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego - także 

odpowiednio tytuł naukowy profesora sztuki i stopień doktora lub doktora habilitowanego 

sztuki. 

Art. 28a. 

1. Minister przyznaje corocznie, na podstawie złożonych wniosków, stypendia naukowe dla 

wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendia 

przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, w wysokości miesięcznej nieprzekraczającej 
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minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla 

stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. 

[2. Do okresu, na który przyznano stypendium dla wybitnych młodych naukowców, nie wlicza 

się przerwy w działalności badawczo-rozwojowej związanej z urlopem macierzyńskim, 

urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, 

dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, 

urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub 

świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną 

chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest 

zawieszona.] 

<2. Do okresu, na który przyznano stypendium dla wybitnych młodych naukowców, nie 

wlicza się przerwy w działalności badawczo-rozwojowej związanej z urlopem 

macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem 

ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, 

udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem 

zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do 

pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym 

okresie wypłata stypendium jest zawieszona.> 

3. Okresów urlopu albo choroby, o których mowa w ust. 2, nie uznaje się za zaprzestanie 

działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli bezpośrednio po ich zakończeniu stypendysta 

podejmie pracę naukową lub w stosunku do stypendysty zostanie orzeczona trwała 

niezdolność do pracy. 

4. Kandydatów do stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców mogą 

zgłaszać jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e na wniosek rady 

naukowej, lub organy reprezentujące jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 

lit. f, zatrudniające te osoby. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców zawiera informacje 

określone w art. 13c ust. 1 pkt 1 oraz informacje o kandydacie do stypendium dla 

wybitnych młodych naukowców: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   stopień naukowy, tytuł naukowy lub tytuł zawodowy; 
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4)   adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail; 

5)   nazwę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail instytucji zatrudniającej 

kandydata do stypendium. 

6. Do wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców dołącza się 

wyciąg z protokołu posiedzenia rady jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. 

a-e, albo organu reprezentującego jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f, 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium wraz z opinią o kandydacie 

do stypendium dla wybitnych młodych naukowców. 

7. Do wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców może być 

dołączona opinia opiekuna naukowego o kandydacie do stypendium. 

8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe kryteria i tryb przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla 

wybitnych młodych naukowców, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium 

naukowego, 

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium 

naukowego 

- mając na uwadze wyróżniający poziom badań naukowych lub prac rozwojowych 

prowadzonych przez kandydata do stypendium i jego osiągnięć w skali krajowej i 

międzynarodowej. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 

w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700 oraz z 2013 r. poz. 675) 

 

Art. 12. 

[1. 
(1)

 W przypadku naruszeń zasady równego traktowania określonych w niniejszej ustawie, 

w stosunku do osoby fizycznej, w tym w związku z ciążą, urlopem macierzyńskim, 

dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, 

urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, osobom fizycznym przysługuje 

roszczenie, o którym mowa w art. 13.] 
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<1. W przypadku naruszeń zasady równego traktowania określonych w niniejszej 

ustawie, w stosunku do osoby fizycznej, w tym w związku z ciążą, urlopem 

macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem 

ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, osobom fizycznym 

przysługuje roszczenie, o którym mowa w art. 13.> 

2. W przypadku naruszeń określonych w art. 10, roszczenie, o którym mowa w art. 13, 

przysługuje osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli naruszenie nastąpiło wobec 

nich. 

 


