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

Kodeks pracy, w szczególności po ostatnich jego nowelizacjach, przewiduje szereg rozwiązań adresowa-

nych do pracujących rodziców, a ukierunkowanych na zagwarantowanie im odpowiednich praw pracowni-

czych związanych z wychowywaniem dziecka. W niniejszym oświadczeniu chciałbym jednak odnieść się 

konkretnie do art. 188 kodeksu pracy, w którym zagwarantowano pracownikowi wychowującemu przynajm-
niej jedno dziecko w wieku do lat 14 prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze dwóch dni w każdym roku 

kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jest to instytucja powszechnie znana jako „opieka 

na dziecko” i chyba słuszne jest stwierdzenie, że zdążyła ona już okrzepnąć w polskim systemie prawa pracy. 
Co istotne, wspomniany wymiar zwolnienia od pracy ma charakter stały i nie zależy od liczby posiadanych 

dzieci. Zatem bez względu na to, czy pracownik posiada tylko jedno dziecko, czy też ma ich więcej, przysłu-

guje mu stały wymiar dwóch dni opieki.  
Warto zwrócić uwagę, że inne przepisy prawa pracy określające wymiar czasu wolnego od pracy w po-

wiązaniu z różnymi aspektami posiadania dziecka (na przykład urlop macierzyński, urlop na warunkach urlo-

pu macierzyńskiego) dokonują zróżnicowania tego wymiaru w zależności od liczby dzieci. Zróżnicowanie 

takie jest słuszne, uwzględnia ono bowiem potrzebę większego zaangażowania czasowego w przypadku po-
siadania liczniejszego potomstwa. 

Ogólną przesłanką ustanowienia „opieki na dziecko” jest umożliwienie pracownikowi załatwienia w go-

dzinach pracy określonych spraw związanych z dzieckiem. Logiczny zatem jest wniosek, że posiadanie więk-
szej liczby dzieci generuje odpowiednio większą liczbę spraw.  

Proszę zatem Pana Ministra, aby rozważyć możliwość zróżnicowania wymiaru „opieki nad dzieckiem” 

w taki sposób, aby uzależniony on był od liczby dzieci pozostających pod opieką.  

Dodam, że wprowadzenie takiego rozwiązania przyszłoby w sukurs działaniom rządu podejmowanym 
w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom demograficznym w naszym kraju. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




