
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mieczysława Augustyna 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pragnę zainteresować Pana Ministra sytuacją kobiet będących w ciąży, które zatrudnione są na podstawie 

umów na zastępstwo. 

Jeśli kobieta podczas trwania takiej umowy zajdzie w ciążę, pracodawca zgodnie z art. 177 §3
1 

kodeksu 

pracy może wypowiedzieć jej umowę. Nie muszę Panu Ministrowi przypominać, jak wielkim problemem jest 

aktualnie niski wskaźnik przyrostu naturalnego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo destruk-

cyjny wpływ ma niska dzietność na wszelkie aspekty życia społeczno-gospodarczego. Rząd robi bardzo wie-

le, aby tę sytuację zmienić – wprowadzone roczne urlopy rodzicielskie okazują się być idealnym rozwiąza-

niem dla rodziców, którzy chcą godzić wychowywanie dzieci z karierą zawodową. To, że z możliwości opie-

ki nad dzieckiem w coraz większym stopniu korzystać chcą ojcowie, świadczy o przemianie w mentalności 

społeczeństwa. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Państwo w naprawdę szczególny sposób powinno wspierać młodych ludzi będących na początku kariery 

zawodowej w świadomym podejmowaniu decyzji o powiększeniu rodziny. Badania naukowe wskazują, że 

jedną z przyczyn odłożenia w czasie decyzji o posiadaniu dziecka jest niepewność zatrudnienia, troska o byt 

potomstwa i samej rodziny. Sytuacji tej nie poprawia niestety zapis z art. 177 §3
1 
kodeksu pracy, który umoż-

liwia zwalnianie między innymi kobiet w ciąży, które – pomimo że są zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę – świadczą pracę jako osoby zastępujące pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. 

W moim odczuciu dochodzi w takiej sytuacji do niesprawiedliwości w stosunku do kobiet, które zachodzą 

w ciąże w okresie zatrudnienia w związku z zastępstwem innych pracowników. Mogą one pracować na pod-

stawie tej umowy na zastępstwo nawet kilka lat, odprowadzając regularnie składki ZUS i inne zobowiązania 

względem państwa, a jednocześnie mogą zostać zwolnione na kilka lub kilkanaście tygodni przed rozwiąza-

niem bez prawa do zasiłku. Możliwość taka nie buduje poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet pracujących na 

podstawie umów na zastępstwo, które poważnie zastanawiają się nad urodzeniem dziecka. 

Kobiety w ciąży powinny być pod ochroną i opieką państwa. Ponadto rząd, wobec pogłębiającego się niżu 

demograficznego, powinien wszelkimi metodami zachęcać kobiety do posiadania dzieci. Zachętą z pewno-

ścią byłoby zagwarantowanie w omawianych powyżej przypadkach zasiłku macierzyńskiego wypłacanego 

niezależnie od rodzaju umowy o pracę. 

Problematyczną sytuację można zmienić, wprowadzając niewielkie zmiany do ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (chodzi 

zwłaszcza o art. 30) oraz do kodeksu pracy (chodzi zwłaszcza o art. 177 §3
1
). 

Proszę Pana Ministra o rozpatrzenie tej kwestii i odpowiedź na pytanie, czy ministerstwo rozważa podję-

cie takich kroków, aby zadbać o kobiety w ciąży pracujące na podstawie umów o pracę na zastępstwo, i kiedy 

ewentualnie można spodziewać się konkretnych propozycji. 

Z poważaniem 

Mieczysław Augustyn 

 




