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Warszawa, 30 lipca 2013 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 422) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w druku sejmowym nr 909, konieczność przyjęcia 

ustawy wynika ze zmian w prawie unijnym tj. wejściem w życie dyrektywy Rady 

2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia 

ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz. Urz. UE L 68 

z 18.3.2010, str. 13). Zgodnie z klauzulą 2 porozumienia ramowego, minimalny wymiar 

urlopu rodzicielskiego, przysługujący indywidualnie każdemu z rodziców, został zwiększony 

z trzech do czterech miesięcy. W odniesieniu do sposobu korzystania z prawa do urlopu 

rodzicielskiego określono, że prawo do co najmniej jednego z czterech miesięcy urlopu 

rodzicielskiego powinno zostać przyznane bez możliwości jego przenoszenia pomiędzy 

rodzicami (zasady odnoszące się do części urlopu, której nie można przenieść, mają zostać 

określone na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem już obowiązujących przepisów). Ponadto 

uzasadnienie powołuje się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhäuserTirols, 

w którym Trybunał orzekł w jaki sposób należy interpretować klauzulę 2 pkt 6 porozumienia 

ramowego w sprawie urlopu rodzicielskiego, wdrożonego dyrektywą 96/34/WE, dotyczącą 

prawa pracowników, którzy korzystają z prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze dwóch 

lat i tracą po jego zakończeniu prawo do corocznego płatnego urlopu za rok poprzedzający 

narodziny dziecka. W tym kontekście Trybunał wskazał, że uprawnienia nabyte lub 

nabywane przez pracownika w chwili rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego "zachowane są 

w niezmienionej formie do zakończenia urlopu rodzicielskiego" i "mają zastosowanie po 

zakończeniu tego urlopu", przy czym pojęcie uprawnień nabytych lub nabywanych należy 

rozumieć jako obejmujące całość praw i korzyści, w formie pieniężnej i w naturze, 



– 2 – 

wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku pracy, na które pracownik może się 

powołać wobec pracodawcy w chwili rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego (pkt 50 – 53 

wyroku). 

Ustawa ma na celu stworzenie większej zachęty do dzielenia się urlopem i korzystania 

z niego przez oboje rodziców oraz godzenie pracy zawodowej oraz życia prywatnego 

i rodzinnego przez pracujących rodziców.  

Nowelizacja eliminuje niekorzystne uregulowanie dotyczące urlopu wypoczynkowego 

w danym roku kalendarzowym w stosunku do powracającego z urlopu wychowawczego 

(proporcjonalne obniżenie), jeżeli pracownik po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego 

korzysta z urlopu wychowawczego i powraca do pracy w ciągu tego samego roku 

kalendarzowego (art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej). 

Podwyższono z trzech do czterech miesięcy wymiar urlopu wychowawczego 

przysługującemu każdemu z rodziców, z którego mogą korzystać jednocześnie, a także 

wprowadzono co najmniej miesiąc urlopu dla każdego z rodziców "nieprzenoszalnego" na 

drugiego rodzica, pozostawiając dotychczasowy wymiar (do 36 miesięcy, przy czym ustawa 

wskazuje, że przysługuje on także osobie samotnie wychowującej dziecko), udzielony 

zgodnie z ostatnim stanem prawnym, na dziecko do ukończenia przez nie 5 roku życia. 

Dotychczas urlop wychowawczy można było wykorzystywać w czterech częściach, 

nowelizacja wprowadza możliwość korzystania z tego urlopu w pięciu częściach (art. 1 pkt 3 

ustawy nowelizującej). 

Ustawa przyjęła także uregulowanie zapobiegające możliwości przedawnienia 

roszczenia o urlop wypoczynkowy w sytuacji długotrwałego i nieprzerwanego korzystania 

z urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 1 pkt 7, przedawnienie prawa do urlopu 

wypoczynkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty bieg ulega zawieszeniu na czas 

korzystania z urlopu wychowawczego. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu. Projekt ustawy stanowił przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 909), które wpłynęło do Sejmu 21 listopada 2012 r. Pierwsze 

czytanie odbyło się na 27. posiedzeniu plenarnym Izby, 22 listopada 2012 r., a następnie 
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projekt został skierowany do rozpatrywania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Przyjęcie sprawozdania przez Komisję zostało poprzedzone pracami legislacyjnymi 

prowadzonymi w podkomisji. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła sprawozdanie 

20 czerwca 2013 r., wprowadzając kilka zmian w stosunku do przedłożenia. M. in. 

wprowadzono zmianę zawartą w art. 1 w pkt 1, dotyczącą odnośnika, wskazującą 

wykonywaną dyrektywę oraz rozszerzono materię nowelizacji o zmianę dotyczącą samotnych 

rodziców (art. 186 § 9 i § 10 Kodeksu pracy). Przyjęta ustawa uwzględnia wydłużony wiek 

dziecka do 5 lat (projekt zawierał 4 lata, zgodnie z ówczesnym stanem prawnym).  

Nad wydłużonym procedowaniem nad ustawą zaważyły konsultacje oraz prace 

legislacyjne nad uregulowaniami zmierzającymi do wydłużenia płatnych urlopów 

przysługujących rodzicom w związku z urodzeniem się ich dziecka (urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, a także wprowadzeniem urlopu rodzicielskiego, w rezultacie których 

przyjęto ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 675), która weszła w życie z dniem 17 czerwca br.  

Wymiar urlopu w przypadku rezygnacji z przysługującego miesiąca urlopu przez tylko 

jednego z rodziców wynosi faktycznie mniej o jeden miesiąc. Kwestia ta budziła 

kontrowersje, podnoszono, że wprowadzona zmiana mechanizmu wykorzystywania urlopu 

wychowawczego może pogorszyć ich sytuację (wymiar wynosiłby 35 miesięcy, a nie 36) 

i naruszałoby to konstytucyjną równość obywateli. W dyskusji proponowano w związku 

z tym ogólne zwiększenie wymiaru urlopu o miesiąc, uznano jednak, że nie stanowi to 

właściwego rozwiązania problemu. Komisja wprowadziła do art. 186 K. p. nowe przepisy 

zawarte w § 9 i § 10, zmierzając do zapewnienia odpowiedniego wymiaru urlopu 

przysługującego osobom, nie tylko faktycznie, lecz prawnie, wychowującym dziecko 

samotnie1. Dookreślono, nie wprowadzając jednak definicji, sytuację samotnego 

wychowywania dziecka, odwołując się do terminologii Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

Wejście w życie ustawy w projekcie ustalono na 1 stycznia 2013 r., Komisja przyjęła je 

na dzień 1 października 2013 r. 

                                                 
1  częste obecnie zjawisko nadużywania wykorzystywania statusu samotnego rodzica w celu nabycia 

niektórych uprawnień (jak np. przy ubieganiu się o miejsce w przedszkolu), podczas gdy dziecko jest 
wychowywane przez osoby nie pozostające jedynie w związku małżeńskim. 
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Podczas drugiego czytania na 45. posiedzeniu Sejmu została zgłoszona poprawka 

zwiększającą wymiar urlopu wychowawczego do 37 miesięcy. Komisja rekomendowała 

odrzucenie tej poprawki. Sejm odrzucił poprawkę podczas trzeciego czytania.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 302 posłów, przeciw – 138, wstrzymało się 7. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Nasuwa się jedna uwaga dotycząca techniki legislacyjnej zastosowanej w art. 1 pkt 3, 

w zakresie art. 186 § 9 zdanie drugie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 186: 

a) w § 9 skreśla się zdanie drugie, 

b) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a. W przypadku, o którym mowa w § 9, przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 i 8 stosuje 

się.”. 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


