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SEJM
P.ZE CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII kadencja

Druk nr 1481-A

o

DODATKOWE

KOMISJI POLITYKI

Sejm na 45. posiedzeniu w dniu 10 lipca
Sejmu skierował ponownie projekt

do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
w drugim czytaniu.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
w dniu 1 I lipca 2013 r.

wnosi:

Wys oki S ej m raczy następującą poprawkę:

w art. l pkt 3 nadać brzmięnie:

SPRAWOZDANIE

SPOŁECZNEJ I RODZINY

rządowym projekcie ustawy o
Kodeks pracy (druk nr 909).

zmianie ustawy

Regulaminu
nr  1481
zgłoszonej

posiedzeniu

f0|3 r. - zgodn|ę z art. 47 ust. l
ustawy zawarty w druku
w celu rozpatrzenia poprawki

po rozpatrzeniu poprawki na

,,3) art. 186 otrzymuje brzmienie:

,,Atr. 186. $ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu
wychowawezego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do
sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia w|icza się poprzednie okresy
zatrudntenia.

$ f. Wymiar urlopu wychowawczęgo wynosi do 37 miesięcy. Urlop jest
udzielany na okres nie dłuzszy ntŻ do ukoriczenia przez dziecko 5 roku
Życia.

3. Jezeli Z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczenięm o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga
osobistej opieki pracownika, nieza\eŻnie od urlopu, o ktÓrym mowa w $ 2,
moŻe być udzielony urlop wychowawczy w wymiarzę do 37 miesięcy,
jednak na okres nie dłuższy nii do ukoriczenia ptzez dziecko 18 roku
iycta.
4. Kazdemu z rodzicÓw lub opiekunÓw dziecka przysługuje wyłączne
prawo do jednego miesi4ca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu
określonego w $ f i 3. Prawa tego nie mozna przenieŚć na drugiego z
rodzicÓw lub opiekunÓw dziecka.



$ 5. Skorzystanie z urlopu wychowawczęgo w wymiarze co najmniej jednego
miesi4ca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka
urlopu, o ktorym mowa w S 4.

$ 6. Rodzice lub opiekunowie dziecka mog4 jednocześnie korzystać z urlopu
wychowawczego przez okres nieprzekraczaj4cy 4 miesięcy.

$ 7. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

$ 8. Urlop wychowawczy moze być wykorzystany najwyiej w 5 częściach.

$ 9. Rodzic dzięcka ma prawo do urlopu wychowawlzego w wp|atze do 37
miesięcy, jeŻelri:

1) drugi rodzic dziecka nie Żyje,

2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władzarodzicielska,

3) drugi rodzic dziecka został' pozbawiony władzy rodzicielskiej albo
taka wtadza ulegta ograniczeniu lub zawieszeniu.

Przepisy $ 1, $ f zdanie drugie' $ 3, 7 i 8 stosuje się.

$ 10. JęŻeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu
urlop wychowawczy w wymiarzę do 37 miesięcy. Przepisy $ 1, $ 2 zdanie
drugie, $ 3, 7 i 8 stosuje Się.'';''.

_ KP PiS
- odrzucić

Warszawa, dnia 1 I lipca 2013 r.

Sprawozdawca

l-l Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Przewod niczący Komi sj i

/-/ Sławomir Piechota
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Minister
Spraw Zagranicznych
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Pan n.

Slawom|r P|ecłrota
Pzewod n|czący l(iorn isji
PolĘk| Społeczne| l Rodziny :

Seim RP

opinia o zgodnośc| z prawem Unll Europelsk|e| wpluwki do Pnieku ustory o zmlanle usrrluty -
Kodeks pmcy aiętei w dodąitlcowym spruwoldanlu Komisji fufrtyki społrunej i Rodrtny Htuk 1BI-
A) wyrażona ne podsr.awie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustarlrry z, dnia 4 wrześni a t997 r. o dztałach
adm|nlstracJl rządowei (Dz' U' z 7@7 r' Nr 65, poz. {łl7 zpÓźn. zm.l w związku z ert. 42 ust. 4
i art. 54 utt. 1 Ręulamlnu Seimu Pnzer. ministra rrrhściwego do 3pr8w cełonkostrra
Bze czypos polltel Po lsklel w Un li Europeiski,ei

izanowny Ponie Pnewodnicząey, '.

w związku z przedłożoną poprawką do projektu ustaYvy o zmlanle ustawy - Kodeks pracy (druk 1481-
A) pozwalam sobie rłryrazić poniższą op|nlę'

Foprawka uięta w dodatkowytn spranrozdanlu test ąodna z Pftlwem Unlj Europe|sk|eJ'. .

Do wiadomości:
Pan Władys|aw Kosiniak.Kamysz
Minister Pracy i PoliĘki Społecznej

s


