
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 25 września 2015 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1083) 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) 

 

Art. 82. 

1. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. 

2. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden 

przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych 

przychodów odrębnie. 

3. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż 

jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie 

zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż 

jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, 

składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. 

5. Rodzajami działalności są: 

1)   działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej; 

2)   działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

3)   działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej; 

4)   działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej; 

5)   działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej; 

6)   wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta; 
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7)   wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

8)   wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

9)   inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na 

podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

6. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o 

których mowa w art. 66 ust. 1, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko 

wtedy, gdy nie ma innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W 

takim przypadku ubezpieczony ma obowiązek poinformować płatnika składek o opłacaniu 

składek z innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 

7. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o 

których mowa w art. 66 ust. 1, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana 

jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał 

najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego 

zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. 

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie 

emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. c, w przypadku gdy osoba ta: 

1)   uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej 

miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub 

2)   opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do 

umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności od tytułu do objęcia 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, w 

przypadku gdy osoba ta: 

1)   uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% 

kwoty najniższej emerytury lub 

2)   opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

<9a. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której zasiłek 

macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, o 

którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, od tytułu do objęcia 
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obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 

lit. c.> 

10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba 

zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje 

przychód jedynie z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c. 

11. W przypadku gdy osoba duchowna, która nie jest podatnikiem zryczałtowanego podatku 

dochodowego od przychodów osób duchownych, uzyskuje przychód jedynie z tytułu do 

objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w: 

1)   art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a albo 

2)   art. 66 ust. 1 pkt 16 

- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest wyłącznie z tytułu, z którego osoba ta 

uzyskuje przychód. 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

poz. 995) 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 

i 693) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 5: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, 

pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna 

kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w 

okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek 

rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.", 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu: 

"3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku 

rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku 

rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków 
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rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został 

przekroczony dochód rodziny. 

3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi 

suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: 

1)   zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie 

jest ustalane prawo do tych zasiłków; 

2)   dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 

13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo 

do tych dodatków; 

3)   dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, 

podzielonych przez 12. 

3c. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca 

danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie 

przysługują. 

3d. W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3-3c stosuje się odpowiednio."; 

[2)   w art. 24 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość otrzymywanych 

zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, skutkujących koniecznością 

ustalenia prawa do tych świadczeń zgodnie z art. 5 ust. 3-3c, powodujących utratę 

prawa do otrzymywanych świadczeń lub obniżenie ich wysokości, prawo do tych 

świadczeń i ich wysokość ustala się od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu 

od miesiąca, w którym wystąpiła zmiana.";] 

<2) w art. 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń 

rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub 

przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym 

miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.”;> 

3)   w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub 

innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na 

wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest 

obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego 

wypłacającego świadczenia rodzinne.". 
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U S T A W A  z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1066) 

Art. 22. 

1. Zasiłki chorobowe, wyrównawcze, macierzyńskie i opiekuńcze oraz świadczenie 

rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 8-12, 

wypłaca się na zasadach i w wysokości obowiązujących przed tym dniem za cały okres 

nieprzerwanej niezdolności do pracy. 

[2. Świadczenie rehabilitacyjne przyznane po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, 

do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 8-12, ustala się z 

uwzględnieniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ustalonej według zasad 

obowiązujących przed tym dniem. 

3. Jeżeli prawo do zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w 

życie art. 1 pkt 8-12, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w 

pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobieranego zasiłku, przepisu art. 43 

ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.] 

Art. 26. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 2-7, art. 2, art. 3 pkt 1 lit. b, art. 4 pkt 1 i 4, art. 5 pkt 1 i 4, art. 7 pkt 1 i 4, art. 9 

pkt 1 i 4, art. 10 pkt 1 lit. b, art. 11 pkt 1 i 4, art. 13 pkt 1 lit. b, art. 14 pkt 1 i 4, art. 16 pkt 

1 i 3, art. 17 pkt 1 i 4, art. 20 pkt 1 i 5, art. 24 i art. 25, które wchodzą w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia; 

[2)   art. 1 pkt 8-12, art. 12 i art. 22, które wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego 

miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;] 

3)   art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

 

U S T A W A  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217) 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 

693 i 995) wprowadza się następujące zmiany: 
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1)   w art. 2: 

a)  po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a)  świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;", 

b)  w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

"5)  świadczenie rodzicielskie."; 

2)   w art. 3: 

a)  w pkt 1 w lit. c w tiret trzydziestym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret 

trzydzieste pierwsze i trzydzieste drugie w brzmieniu: 

"-  świadczenie rodzicielskie, 

-  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników;", 

b)  w pkt 23: 

–  lit. d otrzymuje brzmienie: 

"d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, ", 

–  w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j oraz lit. k w brzmieniu: 

"j)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k)   utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników;", 

c)  w pkt 24: 

–  lit. d otrzymuje brzmienie: 

"d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, ", 

–  w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i oraz lit. j w brzmieniu: 

"i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j)   uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników."; 

3)   w art. 10 w ust. 5 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

"6)  korzysta ze świadczenia rodzicielskiego."; 

4)   po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

"Rozdział 3a 
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Świadczenie rodzicielskie 

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; 

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; 
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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 , 357 i 1066), 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. 

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; 
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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."; 

5)   w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń 

rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają 

weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego 

rodzin."; 

Art. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem r. zgodnie z art. 22 nin. . 

6)   w rozdziale 5 po art. 22a dodaje się art. 22b w brzmieniu: 

"Art. 22b. 1. Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz 

rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej 

działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w art. 2 pkt 1-3, 4 i 5. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość 

określa uchwała, o której mowa w ust. 1. 

3. Do świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów rozdziałów 4, 6 i 7. 

4. Wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, finansowane są ze środków własnych 

gminy."; 

7)   w art. 23: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na 

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 

faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, 

osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do 

reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na 

których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.", 

[b)  w ust. 4 w pkt 4: 

–  uchyla się lit. g, 

–  w lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

"j)  orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.";] 

8)   w art. 24: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o 

których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 16, art. 17 i art. 17c.", 

b)  dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: 

"9. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub 

przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3, 

od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub 

przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3, 

od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później 

jednak niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3, prawo do świadczenia 

rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 

10. W przypadku, o którym mowa w art. 17c ust. 2, termin 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 

9, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci 

matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę."; 

9)   w art. 27 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: 

1)   świadczenia rodzicielskiego lub 

2)   świadczenia pielęgnacyjnego, lub 

3)   specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 

4)   dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub 
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5)   zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów 

–    przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną."; 

10)  w art. 30 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, 

zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących 

świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w 

części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich 

pobierania;"; 

11)  w art. 33 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, w przypadku organu właściwego wynoszą: 

1)   3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej 

jednak niż 6000,00 zł rocznie; 

2)   30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.". 

 

 

U S T A W A  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1268) 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 , z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w dziale ósmym dodaje się art. 175
1
 w brzmieniu: 

"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, z późn. zm.); 

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; 
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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, z późn. zm.); 

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."; 

2)   art. 179
1
 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 179
1
. § 1. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny 

wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego 

w pełnym wymiarze wynikającym z art. 182
1a

 § 1. 

§ 2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, pracownica może dzielić się z 

pracownikiem - ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym - ojcem dziecka 

korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres 

odpowiadający okresowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi w [art. 182
1b

 § 2 i 

4] <art. 182
1c

 § 2 i 4>. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracownika - ojca wychowującego dziecko, w 

przypadku gdy ubezpieczona - matka dziecka złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 25 

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

choroby i macierzyństwa. 

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 i 3, pisemny wniosek dotyczący: 

1)   rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do 

pracy - składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem 

do pracy; 

2)   udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części - składa się pracodawcy w 

terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego 

części. 
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§ 5. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnioski, o których mowa w § 1 i 4. Do 

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

186
8a

."; 

3)   uchyla się art. 179
2
-179

5
; 

4)   art. 180 otrzymuje brzmienie: 

"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. 

§ 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 - 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; 
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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 

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; 
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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, 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: 
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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 

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."; 

5)   w art. 180
1
 § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 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."; 
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6)   art. 182 otrzymuje brzmienie: 

"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 

rehabilitacji leczniczej. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej 

niż 8 tygodni."; 

7)   uchyla się art. 182
1
; 

8)   art. 182
1a

otrzymuje brzmienie: 

"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. 

§ 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."; 

<8a) uchyla się art. 182
1b

 > 

[9)   po art. 182
1a

 dodaje się art. 182
1b

 - 182
1f 

w brzmieniu: 

"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 
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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 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 podstawie art. 186
8a

. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 

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

§ 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. 
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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. 

1801 § 2, art. 181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1.";] 

<9) po art. 182
1b

 dodaje się art. 182
1c

–182
1g

 w brzmieniu: 

„Art. 182
1c

. § 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
1d

. § 1. Urlop rodzicielski 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. 186
8a

. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
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§ 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
1e

. § 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 podstawie 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
1f

. § 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. 

§ 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. 
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§ 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
1e

 § 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
1g

. 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.> 

10)  w art. 182
3
: 

a)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 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.", 

b)  po § 1 dodaje się § 1
1
 w brzmieniu: 

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

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

c)  § 2 otrzymuje brzmienie: 
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"§ 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.", 

d)  § 3 otrzymuje brzmienie: 

"§ 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."; 

11)  art. 182
4
 otrzymuje brzmienie: 

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. 182
1a

 § 1. Pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepis art. 179
1
 stosuje się odpowiednio."; 

12)  art. 183 otrzymuje brzmienie: 

"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. 
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§ 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 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] 

<art. 182
1c

–182
1g

 >. 

§ 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."; 

13)  art. 183
2
 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

14)  art. 184 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 184. Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa."; 

15)  w art. 186: 

a)  w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym dziecko kończy 6 rok życia.", 
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b)  po § 3 dodaje się § 3
1
 w brzmieniu: 

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

lub opiekunom dziecka.", 

c)  § 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"§ 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. 186
8a

. Pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o 

udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego 

urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.", 

d)  po § 7 dodaje się § 7
1
 w brzmieniu: 

"§ 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.", 

e)  § 8 otrzymuje brzmienie: 

"§ 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.", 

f)  w § 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7, 71 i 8 stosuje się."; 

16)  uchyla się art. 186
1
; 

17)  w art. 186
2
 uchyla się § 3; 

18)  uchyla się art. 186
6
; 

19)  w art. 186
7
 § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 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. 186
8a

. Jeżeli wniosek został złożony bez 

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

21 dni od dnia złożenia wniosku."; 

20)  art. 186
8
 otrzymuje brzmienie: 
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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."; 

21)  po art. 186
8
 dodaje się art. 186

8a
 w brzmieniu: 

"Art. 186
8a

. 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, 

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 
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–    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."; 

22)  art. 188 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

23)  art. 189
1
 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 189
1
. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień 

określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 186
7
 § 1 i art. 188 może korzystać jedno z 

nich.". 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 121, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 4 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

2)   w art. 9 ust. 6b otrzymuje brzmienie: 

"6b. Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w [art. 182
1d

] < art. 182
1e

> Kodeksu 

pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów.". 


