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Bożena lenart, małgorzata podgórSka, aldona Salamon

17 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dokonana 
ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektó
rych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 675). Nowelizacja ta wprowadzi
ła m.in. zmiany w zakresie korzystania z urlopów macierzyńskich, wydłu
żyła dodatkowe urlopy macierzyńskie, dodatkowe urlopy na warunkach 
macierzyńskiego oraz ustaliła nowy urlop rodzicielski.

W zakresie podstawowego urlopu macierzyńskiego nowelizacja umoż
liwiła pracownicy wykorzystanie przed porodem maksymalnie 6 tygodni 
tego urlopu. Jeśli chodzi o dodatkowy urlop macierzyński, to zwiększył 
się jego wymiar do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie i do 8 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Nowy urlop rodzicielski przysługuje pracownikowi, który wykorzystał 
pełny wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu ma
cierzyńskiego. Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi do 26 tygodni.

Znowelizowane zostały również przepisy dotyczące urlopu wychowaw
czego: pracownicy mogą skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez 
dziecko 5. roku życia.

Nowelizacja zmieniła także ustawę z 25 czerwca 1999 r. o świadcze
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie
rzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Obecnie zasiłek 
macierzyński przysługuje również za okres urlopu rodzicielskiego.

Stan prawny na  17 czerwca 2013 r.
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Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie  
– zmiany od 17 czerwca 2013 r.
Od 17 czerwca 2013 r. pracodawca musi 
udzielić pracownikowi rocznego płatne-
go urlopu macierzyńskiego. Warunkiem 
tego jest złożenie wniosku o urlop w ta-
kim wymiarze. Na urlop ten składają się: 
podstawowy urlop macierzyński, dodat-
kowy urlop macierzyński i nowy rodzaj 
urlopu, tj. urlop rodzicielski. Zmiany te 
wprowadziła ustawa z 28 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 675).

Po zmianach przepisów długość płatnego 
urlopu związanego z urodzeniem dziecka 
może wynosić 52 tygodnie w przypadku 
urodzenia jednego dziecka i od 65 do 71 
tygod ni w przypadku urodzenia większej 
liczby dzieci. Wymiar ten został osiągnięty 
dzięki wydłużeniu okresu dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlo
pu na warunkach urlopu macierzyńskiego) 
o 2 tygodnie i wprowadzeniu nowego urlopu 
– urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 ty
godni.

1. Osoby  
objęte nowelizacją

Nowe przepisy mają zastosowanie do rodzi
ców dzieci urodzonych (przyjętych na wycho
wanie) począwszy od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. od 17 czerwca 2013 r., a także do 
rodziców dzieci, którzy na dzień wejścia w ży
cie ustawy korzystają z urlopu macierzyńskie
go (urlopu na warunkach urlopu macierzyń
skiego).

Omawiana nowelizacja ma zastosowanie 
na podstawie przepisów przejściowych tak
że do:

●● rodziców dzieci, którzy korzystają na dzień 
wejścia w życie ustawy z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego (dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyń
skiego),

●● rodziców wszystkich dzieci urodzonych 
w 2013 r., nawet gdy na dzień wejścia w ży
cie ustawy nie korzystają oni już z dodatko
wego urlopu macierzyńskiego (dodat
kowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego).

Nowe przepisy w niektórych przypadkach 
mogą obejmować także rodziców dzieci uro
dzonych w 2012 r. Dotyczy to tzw. porodów 
mnogich, gdy rodzi się dwoje lub więcej 
dzieci w czasie jednego porodu. W takim bo
wiem przypadku pracownikom przysługuje 
wyższy wymiar urlopu macierzyńskiego 
(31 tygodni w razie urodzenia dwojga dzieci 
przy jednym porodzie i wyższy wymiar przy 
większej liczbie dzieci).

PrZyKłaD

20 października 2012 r. pracownica 
urodziła dwoje dzieci. Jeżeli nie ko
rzystała z urlopu macierzyńskiego 
przed porodem, to jej urlop macie
rzyński – w wymiarze 31 tygodni 
– skończył się 24 maja 2013 r. Następ
nie pracownica rozpoczęła korzy
s tanie z dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego w wymiarze 6 tygodni. 
Dodatkowy urlop macierzyński zakoń
czy się 5 lipca br. Zatem na dzień wejś
cia w życie ustawy pracownica będzie 
w trakcie dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego i tym samym także – na 
podstawie przepisów przejściowych 
– będzie uprawniona do wydłużonego 
o 2 tygodnie dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego oraz urlopu rodziciel
skiego.

Zasady, na jakich rodzice tych dzieci mogą 
skorzystać z dłuższego dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego) i urlo
pu rodzicielskiego, zostały szczegółowo opi
sane w rozdziałach 3–5 „Poradnika”.

Nowe przepisy dotyczą nie tylko pracow
ników (tj. osób pozostających w stosunku 
pracy), ale także policjantów, strażaków, 
żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariu
szy: Straży Granicznej, Służby Więziennej, 
Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeń
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służ
by Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy
wiadu Wojskowego i Służby Celnej, którzy 
pozostają w stosunku służby.

dzieci

poród
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2. Podstawowy  
urlop macierzyński

Omawiana nowelizacja w przepisach doty
czących podstawowego urlopu macierzyń
skiego wprowadziła wyłącznie jedną zmianę 
– dotyczącą wymiaru urlopu, jaki może być 
wykorzystany przez ciężarną pracownicę 
przed porodem. Pozostałe rozwiązania w za
kresie urlopu macierzyńskiego pozostają bez 
zmian. Urlop macierzyński rozpoczyna się 
od dnia porodu, zatem nie ma potrzeby skła
dania wniosku o jego udzielenie (art. 1831 
§ 2 Kodeksu pracy). Wniosek o urlop macie
rzyński pracownica składa wówczas, gdy 
chce go wykorzystać przed planowanym ter
minem porodu. Podstawowy urlop macie
rzyński jest dla pracownicymatki obowiąz
kowy. 

Przepisy Kodeksu pracy nadal przewidują 
wyjątkowe, ale ściśle określone przypadki, 
w których pracownikojciec może skorzystać 
z części urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to 
sytuacji, gdy pracownicamatka:

●● rezygnuje z części urlopu po wykorzystaniu 
przez nią pierwszych 14 tygodni urlopu po 
porodzie,

●● choruje i konieczna jest jej hospitalizacja,
●● umiera.
Warto pamiętać, że korzystanie przez pra

cownikaojca dziecka z części urlopu macie
rzyńskiego w każdym z tych przypadków jest 
dla niego nieobowiązkowe.

2.1. Wymiar urlopu 
macierzyńskiego bez zmian

W zakresie przysługującego pracownicy
matce wymiaru urlopu macierzyńskiego no
welizacja Kodeksu pracy nie wprowadziła 
zmian. 

Tabela. Wymiar podstawowego urlopu ma-
cierzyńskiego

Długość urlopu 
macierzyńskiego

Liczba  
urodzonych dzieci

20 tygodni jedno dziecko przy jed
nym porodzie

31 tygodni dwoje dzieci przy jednym 
porodzie

33 tygodnie troje dzieci przy jednym 
porodzie

35 tygodni czworo dzieci przy jed
nym porodzie

37 tygodni pięcioro i więcej dzieci 
przy jednym porodzie

2.2. Urlop macierzyński 
przed porodem

Po zmianie przepisów nie więcej niż 6 tygo
dni urlopu macierzyńskiego może przypadać 
przed przewidywaną datą porodu (art. 180 § 3 
Kodeksu pracy). Obecnie, tj. od 17 czerwca br., 
określony został więc maksymalny, a nie – jak 
dotychczas – minimalny wymiar urlopu macie
rzyńskiego, który można wykorzystać jeszcze 
przed porodem. Nie istnieje w przepisach za
strzeżenie, że część przedporodowa urlopu 
macierzyńskiego może być wykorzystana tyl
ko w tygodniach, zatem pracownica może zło
żyć wniosek o udzielenie jej np. 10 albo 24 dni 
urlopu przed planowaną datą porodu.

Przed nowelizacją Kodeksu pracy co najmniej 
2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogły przy
padać przed przewidywaną datą porodu. Jeżeli 
pracownicamatka skorzystała z tego uprawnie
nia, to po porodzie przysługiwał jej urlop macie
rzyński niewykorzystany przed porodem, aż do 
wyczerpania przysługującego pełnego wymia
ru. To rozwiązanie było powszechnie krytyko
wane, ponieważ w skrajnym przypadku pra
cownicamatka mogła wykorzystać przed 
porodem nawet większą część urlopu macie
rzyńskiego. Obecna, zmieniona regulacja wy
klucza taką możliwość i gwarantuje korzystanie 
z uprawnienia w prawidłowy sposób, zapew
niający zrealizowanie celów tego urlopu.

PrZyKłaD

Pracownica jest w ciąży mnogiej (urodzi 
bliźnięta). Ma zaplanowany poród na 
8 sierpnia 2013 r. Może zatem przed po
rodem wykorzystać 6 tygodni urlopu, 
tj. od 27 czerwca 2013 r.

PrZyKłaD

Pracownica po zmianie przepisów sko
rzystała z 4 tygodni urlopu macierzyń
skiego przed przewidywaną datą po
rodu. Niestety, dziecko zmarło przy 
porodzie. W takim przypadku pracow
nica jest uprawniona do urlopu macie
rzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po 
porodzie. Bez znaczenia dla wymiaru 
urlopu po porodzie pozostaje fakt  wy
korzystania 4 tygodni tego urlopu przed 
porodem. Pracownica, pomimo wyko 
 

wniosek

data  
porodu
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rzystania przed porodem 4 tygodni 
urlopu macierzyńskiego, będzie miała 
prawo po porodzie do 8 tygodni urlopu 
macierzyńskiego.

Pracownica, która chce skorzystać z urlopu 
macierzyńskiego przed porodem, powinna 
złożyć w tej sprawie wniosek do pracodawcy. 
Przepisy nie określają jego formy, ale ze 
względów dowodowych najlepiej, żeby miał 
formę pisemną. We wniosku trzeba wskazać 
termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
i dołączyć do niego zaświadczenie lekarskie 
o przewidywanej dacie porodu. 

2.3. Uprawnienia 
osób korzystających 
z urlopu macierzyńskiego

Pozostałe uprawnienia związane z korzy
staniem przez pracownicęmatkę z urlopu 
macierzyńskiego pozostają bez zmian. 

I tak, jak dotychczas:

A. Pracownica-matka  
może zrezygnować po 14 tygodniach  
z urlopu macierzyńskiego 

Pracownica po wykorzystaniu po porodzie 
co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskie
go ma prawo zrezygnować z pozostałej części 
tego urlopu. W takim przypadku niewykorzy
stanej części urlopu macierzyńskiego udziela 

się pracownikowiojcu wychowującemu dziec
ko, na jego pisemny wniosek (art. 180 § 5 Ko
deksu pracy). Pracownica może zatem zrezy
gnować po 14 tygodniach z dalszej części 
urlopu, ale jedynie w razie przejęcia urlopu 
przez pracownikaojca dziecka. Jeżeli zaś oj
ciec dziecka nie będzie chciał skorzystać z urlo
pu lub nie jest pracownikiem, więc nie może 
z niego skorzystać, to urlop macierzyński za
kończy się dopiero po upływie pełnego przy
sługującego wymiaru i pracownica musi prze
bywać na nim do końca. Nie ma możliwości 
zrzeczenia się urlopu macierzyńskiego, ponie
waż wykorzystanie go w pełnym wymiarze 
(przez któregoś z rodziców) jest obowiązkowe.

 

PrZyKłaD

Pracownica, która urodziła bliźnięta, 
przebywa 10 tygodni na urlopie macie
rzyńskim. Firma kobiety została przeję
ta przez inny koncern, dlatego chciała
by ona wcześniej wrócić do pracy. 
Będzie to możliwe jednak najwcześniej 
za 4 tygodnie i tylko w przypadku, gdy 
ojciec dziecka ma możliwość i chęć wy
korzystania pozostałej części tego urlo
pu. Jeżeli jednak ojciec dziecka np. pro
wadzi własną działalność gospodarczą,  
 

Wzór wniosku o urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
 (nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI
Zgodnie z art. 180 § 3 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze …….............................................................…., przed

 (maksymalnie 6 tygodni)

przewidywaną datą porodu, która została ustalona na dzień ….................……………

...................................
(podpis pracownicy)

Załącznik: 
Zaświadczenie lekarskie dotyczące przewidywanej daty porodu. 

forma 
 pisemna zrzeczenie się 

urlopu
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pracuje tylko na podstawie umów cy
wilnoprawnych (np. umowy zlecenia 
lub umowy o dzieło) albo jest bezrobot
ny, to nie ma on możliwości przejęcia 
części urlopu macierzyńskiego. Wów

czas pracownica musi wykorzystać 
31 tygodni urlopu macierzyńskiego 
(pełny urlop). Gdyby pracodawca do
puścił ją w tym okresie do pracy, naru
szyłby prawo.  

Wzór oświadczenia pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

REZYGNACJA Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

W związku z wykorzystaniem 14 tygodni urlopu macierzyńskiego z dniem 
.............................., zgodnie z art. 180 § 5 Kodeksu pracy, oświadczam, że rezygnuję z pozo
stałej części urlopu i proszę o dopuszczenie mnie do pracy z dniem ............................ 
Wyjaśniam, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ojciec dziecka  
............................................................, począwszy od dnia ..............................
                          (imię i nazwisko ojca)

.....................................
(podpis pracownicy)

Załącznik:
Zaświadczenie pracodawcy pracownikaojca dziecka o terminie rozpoczęcia części urlopu 
macierzyńskiego

Wzór zaświadczenia pracodawcy pracownika-ojca wychowującego dziecko o terminie 
rozpoczęcia części urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

ZAŚWIADCZENIE 
Informujemy, że zgodnie z art. 180 § 5 i 6 Kodeksu pracy Panu ............................................

 (imię i nazwisko)

– pracownikowi firmy ........................................... udzielono części urlopu macierzyńskiego
                                                    (nazwa pracodawcy)

w okresie od dnia ............................ do dnia................................. Zgodnie z wnioskiem 
pracownika urlop rozpocznie się bezpośrednio po dniu rezygnacji z części urlopu macie
rzyńskiego przez pracownicęmatkę dziecka, Panią .............................................................. 
                                                                                                                                     (imię i nazwisko pracownicy – matki dziecka)

 ............................................
(podpis pracodawcy 

albo osoby go reprezentującej)
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Jeśli przejęcie części urlopu macierzyńskie
go przez ojca dziecka jest możliwe, to odbywa 
się na następujących zasadach:

Krok 1. Pracownikojciec dziecka składa 
wniosek do swojego pracodawcy o część urlo
pu macierzyńskiego.

Zainteresowany pracownikojciec wycho
wujący dziecko składa do swojego pracodaw
cy wniosek o udzielenie mu części urlopu ma
cierzyńskiego (wniosek jest wiążący dla 
pracodawcy). Ta część urlopu musi się rozpo
czynać bezpośrednio (bez choćby jednego 
dnia przerwy) po zakończeniu urlopu macie
rzyńskiego przez pracownicę. Przepisy Ko
deksu pracy nie określają wprost terminu na 
złożenie wniosku, ale musi on być złożony na 
tyle wcześnie, żeby pracodawca zdążył udzie
lić pracownikowi wnioskowanego urlopu 
i wystawić zaświadczenie to potwierdzające.

Krok 2. Pracodawca pracownika udzie
la mu urlopu macierzyńskiego i wystawia 
zaświadczenie dla matki dziecka potwierdza
jące fakt udzielenia urlopu.

Krok 3. Pracownica zgłasza swojemu praco
dawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji 
z części urlopu macierzyńskiego – najpóźniej 
na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Do wniosku pracownica dołącza zaświad
czenie wystawione przez pracodawcę, który 

zatrudnia pracownikaojca wychowującego 
dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia 
urlopu macierzyńskiego przez pracownika 
(art. 180 § 6 Kodeksu pracy).

B. Pracownica-matka może przerwać 
urlop w razie swojej choroby 
i hospitalizacji 

Po wykorzystaniu przez pracownicę po po
rodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 
8 tygodni pracownikowiojcu wychowującemu 
dziecko przysługuje prawo do części urlopu 
macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, 
w którym pracownica uprawniona do urlopu 
wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan 
zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie 
osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przy
padku urlop macierzyński pracownicy przery
wa się na okres, w którym z takiego urlopu ko
rzysta pracownikojciec wychowujący dziecko. 
Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego, 
z którego będą korzystać pracownicamatka 
i pracownikojciec, nie może przekroczyć przy
sługującego pełnego wymiaru urlopu ma
cierzyńskiego ustalonego w zależności od licz
by dzieci urodzonych przy jednym porodzie 
(art. 180 § 61–63 Kodeksu pracy). 

Zarówno pracownicamatka, jak i pracow
nikojciec muszą złożyć u swoich pracodaw

Wzór wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 180 § 5 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi części 
urlopu macierzyńskiego w związku z urodzeniem się w dniu ....................... mojej córki/mo
jego syna ............................................................................................................................., 

(imię i nazwisko)

na okres od dnia ......................... do dnia ......................... (w wymiarze................ tygodni).

Jednocześnie informuję, że matka mojego dziecka  ............................................................., 
                                                                                                                                                           (imię i nazwisko)

po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnowała z dalszej jego części 
z dniem ..................................... 

.....................................
(podpis pracownika)

zaświadczenie

opieka  
szpitalna
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ców stosowne dokumenty związane ze zmia
ną rodzica, który będzie wykorzystywał urlop 
macierzyński, tj. pracownicamatka wniosek 
w sprawie przerwania urlopu macierzyńskie
go w związku z hospitalizacją, a pracownik
ojciec wniosek w sprawie udzielenia mu czę
ści urlopu macierzyńskiego.

PrZyKłaD

Pracownica urodziła dziecko. Od razu po 
porodzie lekarze zdecydowali, że zosta
nie w szpitalu przez kilka tygodni. Mimo 
że pracownica faktycznie nie jest zdolna 
do sprawowania opieki nad noworod
kiem, jednak od dnia porodu rozpoczyna 
z mocy prawa wykorzystywanie urlopu 
macierzyńskiego – jego 8tygodniowej 
części. Jeżeli w ciągu tych 8 tygodni zo
stanie wypisana ze szpitala, to będzie 
kontynuować urlop. Jeśli natomiast jej 
pobyt w szpitalu się przedłuży, to po 8 ty
godniach może przerwać urlop, o ile 
przejmie go pracownikojciec dziecka. 
Gdy jednak jest to niemożliwe (np. ojciec  
 

 
dziecka nie pozostaje w stosunku pracy, 
więc nie może przejąć urlopu, albo nie 
chce), to pracownica musi kontynuować 
urlop macierzyński do wyczerpania jego 
pełnego wymiaru. 

Przerwanie urlopu macierzyńskiego na 
czas pobytu w szpitalu nie jest obowiązkiem 
pracownicy. Jeśli może ona zapewnić dziecku 
opiekę w inny sposób, nie musi przerywać 
urlopu. 

C. Gdy pracownica-matka umrze, część 
urlopu macierzyńskiego może „przejąć” 
ojciec dziecka

W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu 
macierzyńskiego pracownikowiojcu wycho
wującemu dziecko przysługuje prawo do nie
wykorzystanej części tego urlopu (art. 180 § 7 
Kodeksu pracy). 

Przejęcie przez pracownikaojca dziecka 
części urlopu macierzyńskiego z powodu 
śmierci matki nie jest obowiązkowe. W prak
tyce może to oznaczać, że pracownikojciec 
przejmie urlop macierzyński prawie w całym 
przysługującym wymiarze albo tylko w nie
wielkiej jego części.

Wzór wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu w razie 
hospitalizacji matki

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
PRACOWNIKOWI-OJCU Z POWODU HOSPITALIZACJI MATKI

Zgodnie z art. 180 § 61–62 Kodeksu pracy składam wniosek o udzielenie części urlopu macie
rzyńskiego w związku z urodzeniem się w dniu ............................................... mojej córki/ 
/mojego syna ..............……….................………, począwszy od dnia  ..................................
                                                      (imię i nazwisko)

Jednocześnie informuję, że matka dziecka ...........................................................................
                                                                                                                                             (imię i nazwisko)

wykorzystała 8 tygodni urlopu macierzyńskiego i od dnia ............................... przebywa 
w szpitalu, co uniemożliwia jej opiekowanie się dzieckiem.

.....................................
(podpis pracownika)

hospitalizacja

śmierć  
matki
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PrZyKłaD

Pracownica zmarła przy porodzie tro
jaczków. Pracownikojciec dzieci ma 
możliwość skorzystania prawie z całego 
33tygodniowego wymiaru urlopu ma
cierzyńskiego, ale bez jednego dnia. 
Pierwszy dzień urlopu macierzyńskie
go, którym jest dzień porodu, uznaje się 
za wykorzystany przez pracownicę
matkę dzieci.

D. Pracownica-matka jest uprawniona 
do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego 
w razie zgonu dziecka

W razie urodzenia martwego dziecka lub 
zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni ży
cia pracownicy przysługuje urlop macierzyń
ski w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie 
krócej jednak niż 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 wy
miarze stosownym do liczby dzieci pozosta
łych przy życiu (art. 1801 § 1 Kodeksu pracy).

W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygo
dni życia pracownica zachowuje prawo do 
urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od 
dnia zgonu dziecka lub w wymiarze stosow
nym do liczby dzieci pozostałych przy życiu 
(art. 1801 § 2 Kodeksu pracy).

PrZyKłaD

Pracownica urodziła bliźnięta, na które 
przysługiwało jej 31 tygodni urlopu 
macierzyńskiego. Na 2 dni przed koń
cem 29. tygodnia urlopu zmarło jedno 
z dzieci. W takim przypadku urlop ma
cierzyński uległ zmniejszeniu do 20 ty
godni, przypadających w przypadku 
urodzenia jednego dziecka (pozostałe
go przy życiu), co oznacza, że powi
nien być zakończony z dniem śmierci 
dziecka. Mimo to urlop się nie zakoń
czy i pracownicy będzie przysługiwało 
gwarantowane 7 dni urlopu macie
rzyńskiego. 

Zatem w przypadku zarówno urodzenia się 
martwego dziecka, jak i jego zgonu już po 
urodzeniu pracownicy przysługuje zawsze 

8 tygodni urlopu macierzyńskiego (tzw. bio
logiczna część urlopu). Kobieta, która po po
rodzie nie opiekuje się dzieckiem, także ma 
zapewniony czas na regenerację sił fizycz
nych i poprawę kondycji psychicznej.

E. Pracownica-matka może  
przerwać urlop macierzyński,  
gdy dziecko jest w szpitalu 

W razie urodzenia dziecka wymagającego 
opieki szpitalnej pracownica, która wykorzy
stała po porodzie 8 tygodni urlopu macie
rzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może 
wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjś
ciu dziecka ze szpitala (art. 181 Kodeksu pra
cy). W takim przypadku czas pobytu dziecka 
w szpitalu (nawet kilkumiesięczny) nie wpły
wa na długość urlopu macierzyńskiego wyko
rzystywanego przez pracownicę po wyjściu 
dziec ka ze szpitala. 

PrZyKłaD

Pracownica wykorzystała 2 tygodnie 
urlopu macierzyńskiego jeszcze przed 
porodem, a po porodzie 16 kolejnych ty
godni. Po tym okresie dziecko zachoro
wało i trafiło do szpitala. Pracownica 
może przerwać urlop macierzyński i po
zostałe 2 tygodnie wykorzystać po wyjś
ciu dziecka ze szpitala, nawet jeżeli po
zostanie ono w szpitalu przez długie 
miesiące.

Także w razie konieczności hospitalizacji 
dziecka od dnia porodu albo hospitalizacji 
wcześniaka konieczne jest wykorzystanie 
obowiązkowej 8tygodniowej części urlopu 
macierzyńskiego po porodzie. Po wyjściu 
dziecka ze szpitala wymiar urlopu będzie 
stanowił różnicę między pełnym wymiarem 
urlopu macierzyńskiego (ewentualnie po
mniejszonym o część wykorzystaną przed 
porodem) i 8 tygodniami urlopu przypada
jącymi bezpośrednio po porodzie. To roz
wiązanie gwarantuje ochronę zdrowia ko
biety.

PrZyKłaD

Dziecko pracownicy urodziło się z cho
robą nerek i od dnia porodu wymaga 
opieki szpitalnej. W takiej sytuacji pra  
 

martwe 
 dziecko

ochrona 
zdrowia
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cownica wykorzysta obowiązkową, 
8tygodniową część urlopu macierzyń
skiego, a następnie przerwie urlop do 
czasu wyjścia dziecka ze szpitala. Na
wet jeżeli dziecko zostanie wypisane ze 
szpitala za rok, nie wpłynie to na wy
miar urlopu macierzyńskiego pozostały 
do wykorzystania przez pracownicę
matkę – będzie mogła wykorzystać po
zostałe 12 tygodni urlopu.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego na 
czas hospitalizacji dziecka skutkuje dla pra
cownicymatki obowiązkiem stawienia się 
w pracy. Jeżeli jednak lekarz dziecka uzna, że 
zachodzi konieczność zapewnienia opieki 
matki nad dzieckiem hospitalizowanym, i wy
stawi zaświadczenie lekarskie (druk ZUS 
ZLA), to pracownica może otrzymać zasiłek 
opiekuńczy (art. 33 ustawy z 25 czerw
ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, Dz.U. z 2010 r. nr 77, 
poz. 512 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa). 
W razie więc stwierdzonej przez lekarza ko
nieczności sprawowania w szpitalu bezpo
średniej opieki nad dzieckiem przez matkę 
pracownica może po wykorzystaniu 8 tygo
dni urlopu macierzyńskiego przypadającego 
po porodzie skorzystać z zasiłku opiekuńcze
go i nie wracać do pracy.

F. Gdy pracownica-matka rezygnuje 
z wychowywania dziecka, ma prawo 
do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego

Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania 
dziecka i oddaje je innej osobie w celu przy
sposobienia lub do domu małego dziecka, nie 
przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego 
przypadająca po dniu oddania dziecka. Jed
nak w takim przypadku urlop macierzyński 
po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 ty
godni (art. 182 Kodeksu pracy).

PrZyKłaD

Pracownica urodziła dziecko 19 czerw
ca 2013 r. 30 lipca oddaje dziecko do 
domu małego dziecka. Chce się zrzec 
praw rodzicielskich do niego. W tej 
sytuacji zachowuje prawo do urlo 
pu macierzyńskiego do 13 sierpnia 
2013 r., a 14 sierpnia musi się stawić 
do pracy.

PrZyKłaD

Pracownica urodziła dziecko 19 czerw
ca 2013 r. 26 sierpnia oddaje dziecko 
do domu małego dziecka. Chce się 
zrzec praw rodzicielskich do niego. 
Wykorzystała już więcej niż 8 tygodni 
urlopu macierzyńskiego po porodzie, 
zatem 27 sierpnia br. musi się stawić 
do pracy.  

2.4. Termin udzielenia urlopu 
macierzyńskiego

Pierwszym dniem urlopu macierzyńskie
go z mocy prawa jest dzień porodu (chyba 
że na swój wniosek pracownica korzysta 
z urlopu macierzyńskiego już przed porodem 
– art. 1831 § 2 Kodeksu pracy). 

PrZyKłaD

14 czerwca 2013 r. pracownica była 
w pracy, przepracowała pełny obowią
zujący ją wymiar czasu pracy, po czym 
tego samego dnia (z 6tygodniowym 
wyprzedzeniem w stosunku do przewi
dywanej daty porodu) urodziła dziec
ko. Mimo że była w tym dniu w pracy, 
z mocy prawa w tym dniu rozpoczął się 
jej urlop macierzyński (i będzie trwał 
przez 20 kolejnych tygodni). Skoro 
jednak pracownica świadczyła pracę 
w tym dniu, to przysługuje jej nie zasi
łek macierzyński, ale wynagrodzenie 
za pracę.

Urlop macierzyński trwa nieprzerwanie aż 
do wykorzystania pełnego przysługującego 
wymiaru – poza wyjątkami omówionymi 
wyżej.

Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego ty
dzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzo
wym (art. 1831 § 1 Kodeksu pracy).  

3. Dodatkowy urlop 
macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński jest nieobo
wiązkowy, a więc to pracownik decyduje o tym, 
czy z niego skorzysta i w jakim wymiarze. Prze
pisy określają tylko maksymalny wymiar tego 
urlopu. Jeżeli pracownik chce skorzystać z do

zaświadczenie 
lekarskie

maksymalny 
wymiar urlopu
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datkowego urlopu macierzyńskiego, to może to 
nastąpić tylko bezpośrednio po wykorzystaniu 
podstawowego urlopu macierzyńskiego przez 
jednego z rodziców.

PrZyKłaD

Pracownicamatka dziecka zakończy 
urlop macierzyński 21 czerwca br. (pią
tek). Nawet jeżeli sobota i niedziela są 
dla niej dniami wolnymi od pracy, a za
mierza skorzystać z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, musi go rozpocząć 
22 czerwca (w sobotę). Jeśli z tego urlo
pu zamierza skorzystać pracownikojciec 
dziecka, to także musi go rozpocząć 
22 czerwca. Choćby jednodniowa prze
rwa powoduje, że pracownik traci prawo 
do dodatkowego urlopu macierzyńskie
go. Jeżeli pracownik nie rozpocznie go 
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 
pracodawca nie może go więc udzielić.

Nadal dodatkowy urlop macierzyński może 
być udzielany tylko na pisemny wniosek pra
cownika (art. 1821 § 3 Kodeksu pracy). Do za
chowania formy pisemnej wystarcza złożenie 
własnoręcznego podpisu przez pracownika 
na dokumencie obejmującym treść wnios ku 
o urlop macierzyński. Wniosek o urlop macie
rzyński złożony w formie elektronicznej, opa
trzony bezpiecznym podpisem elektronicz
nym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, jest równoważ
ny formie pisemnej (art. 78 Kodeksu cywilne
go w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). Zatem 
w taki sposób też można złożyć wniosek 
o urlop macierzyński.

PrZyKłaD

Pracownica zadzwoniła z informacją, że 
składa wniosek o dodatkowy urlop ma
cierzyński. Inny pracownik przysłał 
wniosek o ten urlop faksem, a jeszcze 
inny – emailem. Żadnej z tych osób 
pracodawca nie może na takiej podsta
wie udzielić tego urlopu. Każda z tych 
osób musi dostarczyć pracodawcy wnio
sek, który może być napisany np. na 
komputerze, ale musi się na nim znajdo
wać odręczny podpis tej osoby. Do czasu 
otrzymania takiego dokumentu praco 
 

 
dawca nie może udzielić dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego.  

Tak jak dotychczas, jeżeli wniosek o dodat
kowy urlop macierzyński został złożony w pra
widłowej formie i w prawidłowym terminie, 
jest on dla pracodawcy wiążący. Pracodawca 
nie może zatem odmówić jego udzielenia 
(z tym zastrzeżeniem, że jako uprawnienie 
pracownicze urlop ten przysługuje tylko 
w okresie pozostawania w stosunku pracy).

PrZyKłaD

Pracownica jest zatrudniona na podsta
wie umowy o pracę na czas określony 
do 31 lipca 2013 r. Do 9 lipca br. korzy
sta z urlopu macierzyńskiego. 17 czerw
ca br. złożyła wniosek o udzielenie jej 
bezpośrednio po tym urlopie 6 tygodni 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 
Pracodawca ma obowiązek udzielenia 
pracownicy tego urlopu, ale tylko do 
dnia zakończenia stosunku pracy, czyli 
do 31 lipca br. Oznacza to, że wykorzy
sta ona tylko 3 tygodnie i 1 dzień tego 
urlopu. Natomiast będzie miała prawo 
do zasiłku macierzyńskiego za pozosta
ły okres urlopu.

Po zmianie przepisów od 17 czerwca br. do
datkowy urlop macierzyński przysługuje na 
równych prawach pracownicymatce dziecka 
i pracownikowiojcu dziecka. Przepis art. 1821 
Kodeksu pracy, który przyznaje prawo do 
tego urlopu, został bowiem przeredagowany 
(nie mówi już o prawie pracownicy do dodat
kowego urlopu macierzyńskiego, tylko o pra
wie pracownika do tego urlopu). Natomiast 
art. 1822 Kodeksu pracy, zawierający katalog 
sytuacji, w których pracownikojciec dziecka 
był uprawniony do dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego, został uchylony.

Nie jest to jedyna zmiana, która została 
wprowadzona do przepisów Kodeksu pracy 
dotyczących dodatkowego urlopu macierzyń
skiego.  

3.1. Wydłużenie wymiaru 
dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego

Począwszy od 17 czerwca br. wymiar do
datkowego urlopu macierzyńskiego został 
wydłużony o 2 tygodnie i obecnie kształtuje 
się on następująco:

treść 
 wnios ku

stosunek  
pracy
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Wymiar  
dodatkowego 

urlopu  
macierzyńskiego

Liczba urodzonych dzieci

do 6 tygodni w razie urodzenia jedne
go dziecka przy jednym 
porodzie

do 8 tygodni w razie urodzenia bliź
niaków lub większej licz
by dzieci przy jednym po
rodzie

Wskazane wymiary są maksymalnymi wy
miarami dodatkowego urlopu macierzyńskie
go. Jeżeli pracownicamatka dziecka lub pra
cownikojciec dziecka w ogóle zamierzają 
korzystać z tego urlopu, to mogą wykorzystać 
go w pełnym wymiarze albo w części. 

3.2. Dodatkowy urlop macierzyński 
w dwóch częściach

Dotychczas dodatkowy urlop macierzyński 
mógł być wykorzystany tylko jednorazowo. 
Nowe przepisy przewidują natomiast, że 
może on (ale nie musi) być podzielony na 
dwie części, z tym że:

●● druga część urlopu musi przypadać bezpo
średnio po pierwszej części,

●● każda część musi obejmować tydzień lub 
jego wielokrotność.

PrZyKłaD

Pracownica zakończyła urlop macie
rzyński 20 czerwca. Jej mążpracownik 
złożył do swojego pracodawcy wniosek 
o udzielenie mu dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego na okres od 21 czerw
ca do 7 lipca br. Pracodawca nie może 
przyjąć takiego wniosku, bo urlop miał
by trwać około 2,5 tygodnia. Pracownik 
musi natomiast określić jego wymiar 
w tygodniach, a jeżeli nawet wskazuje 
nie liczbę tygodni, tylko okres (co nie 
jest zakazane), to i tak okres ten musi 
obejmować pełne tygodnie. 

Możliwość podziału tego urlopu na części 
powoduje, że rodzice dziecka mogą podzielić 
się tym urlopem. Jedną część urlopu może 
wykorzystać matka dziecka, a drugą ojciec 
dziecka. Nie ma jednak możliwości, aby oboje 
rodzice jednocześnie korzystali z tego urlopu, 
a łączny wymiar podzielonego między nich 
urlopu nie może przekraczać 6 lub 8 tygodni 
(zależnie od liczby urodzonych dzieci).

PrZyKłaD

Pracownica zakończy urlop macierzyń
ski 30 czerwca br. Zdecydowała wraz 
z mężem, że wykorzysta pierwszą część 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
(4 tygodnie), a mąż – drugą część urlo
pu (pozostałe 2 tygodnie). Pierwsza 
część urlopu musi się rozpocząć 1 lipca 
br. (i będzie trwać do 28 lipca br.), za
tem druga część dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego musi się rozpocząć 
29 lipca br.

3.3. Wniosek  
o dodatkowy urlop macierzyński 
z 14-dniowym wyprzedzeniem

Dotychczas obowiązujące przepisy przewi
dywały, że wniosek o dodatkowy urlop ma
cierzyński pracownik składał najpóźniej 
na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania 
z tego urlopu. Obecnie, po zmianach, termin 
ten został przedłużony do 14 dni. 

Jednak, tak jak dotychczas, jest to termin za
strzeżony na korzyść pracodawcy, aby umożli
wić mu dokonanie zmian organizacyjnych 
w związku z nieobecnością pracownika w pra
cy (znalezienie zastępstwa, podzielenie pracy 
pracownika między innych pracowników). 
Oznacza to, że pracodawca może także przyjąć 
wniosek pracownika o ten urlop złożony z na
ruszeniem 14dniowego terminu i udzielić 
urlopu nawet z dnia na dzień. Jednak nie musi 
tego robić (udzielenie urlopu zależy wówczas 
tylko od jego dobrej woli), więc pracownik, 
który chce mieć pewność, że urlop zostanie 
mu udzielony, powinien dochować ustawowe
go terminu na złożenie wniosku.

PrZyKłaD

Urlop macierzyński pracownicy kończy 
się 18 lipca 2013 r. Jeżeli ona lub pra
cownikojciec dziecka zamierzają korzy
stać z dodatkowego urlopu macierzyń
skiego, to musi się on rozpocząć 19 lipca 
br., czyli wniosek o urlop musi być zło
żony najpóźniej 4 lipca br.    

Jeżeli dodatkowy urlop macierzyński jest 
wykorzystywany w dwóch częściach, to 
o każdą z nich należy złożyć wniosek 
z 14dniowym wyprzedzeniem. 

rodzice

zmiany 
organizacyjne
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PrZyKłaD

Urlop macierzyński pracownicy kończy 
się 18 lipca 2013 r. Następnie zamierza 
ona korzystać z dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego w wymiarze 3 tygodni. 
Musi się on rozpocząć 19 lipca br., czyli 
wniosek o urlop musi być złożony najpóź
niej 4 lipca br. Urlop będzie trwał do 
8 sierpnia br. Jeżeli pracownica zdecyduje 
się skorzystać także z pozostałego wymia
ru urlopu, to pisemny wniosek w tej spra
wie musi złożyć najpóźniej do 25 lipca br., 
ponieważ druga część tego urlopu musi 
się rozpocząć 9 sierpnia br.     

W związku z wejściem w życie nowelizacji 
Kodeksu pracy w zakresie terminu na złożenie 
wniosku o dodatkowy urlop macierzyński 
(zmiana z 7 na 14 dni wyprzedzenia) część pra
cowników mogłaby nie móc złożyć wniosku 
o ten urlop w nowym 14dniowym terminie. 
Chodzi o tych pracowników, których urlop ma
cierzyński kończy się w okresie od 24 czerwca 
do 30 czerwca br. Ci pracownicy muszą rozpo
cząć dodatkowy urlop macierzyński w okresie 
odpowiednio od 25 czerwca do 1 lipca br. 

Dla nich omawiana nowelizacja przewiduje 
korzystniejsze rozwiązania (art. 29 pkt 2 
ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy i zmianie niektórych innych 
ustaw). Mianowicie ta grupa pracowników 
może złożyć wniosek o udzielenie im dodat
kowego urlopu macierzyńskiego w terminie 
nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z tego urlopu, czyli w starym ter
minie, mimo że od 17 czerwca 2013 r. obo
wiązuje już nowy 14dniowy termin.

PrZyKłaD

Urlop macierzyński pracownicy kończy 
się 25 czerwca 2013 r. Zatem musi ona 
rozpocząć korzystanie z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego 26 czerwca br. 
Jeszcze 16 czerwca br. obowiązuje prze
pis, zgodnie z którym wniosek o dodatko
wy urlop macierzyński składa się najpóź
niej na 7 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z tego urlopu. Oznacza to dla 
tej pracownicy konieczność złożenia 
wniosku o dodatkowy urlop macierzyń
ski najpóźniej 19 czerwca br. Jednak 
 

 
17 czerwca br. wchodzi w życie zmiana 
tego terminu – zostaje on wydłużony do 
14 dni, tymczasem od 17 do 26 czerwca 
zostało już tylko 9 dni. Dlatego w takiej sy
tuacji pracownica nawet po zmianie prze
pisów nadal ma 7 dni na złożenie wniosku 
o dodatkowy urlop macierzyński. 

PrZyKłaD

Urlop macierzyński pracownicy kończy 
się 1 lipca 2013 r., zatem musi ona rozpo
cząć korzystanie z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego 2 lipca br. Tę pracowni
cę (bądź pracownikaojca dziecka) obo
wiązuje już nowy, 14dniowy termin na 
złożenie wniosku o dodatkowy urlop. 
Oznacza to, że wniosek musi być złożony 
najpóźniej 17 czerwca br., czyli od razu 
w dniu wejścia w życie nowelizacji prze
pisów o urlopach macierzyńskich.

Kolejną grupą pracowników, do których 
stosuje się przepisy przejściowe ustawy 
z 28 maja 2013 r., są ci pracownicy, którzy na 
dzień 17 czerwca br. korzystają już z dodatko
wego urlopu macierzyńskiego w dotychcza
sowym wymiarze (4 lub 6 tygodni, zależnie 
od liczby urodzonych dzieci). W stosunku do 
nich art. 28 tej ustawy przewiduje, że mają 
oni prawo do uzupełniającego, tj. 2tygodnio
wego wymiaru dodatkowego urlopu. Tej czę
ści urlopu udziela się:

●● bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu 
w udzielonym wcześniej wymiarze,

●● na pisemny wniosek pracownika złożony 
nie później niż do dnia zakończenia udzie
lonego wcześniej urlopu.

PrZyKłaD

17 czerwca 2013 r. pracownikojciec 
dziecka korzysta z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego udzielonego mu w wy
miarze 4 tygodni, na okres od 5 czerwca 
do 2 lipca br. Jeżeli pracownik jest zainte
resowany wykorzystaniem kolejnych 2 ty
godni tego urlopu, to musi złożyć wniosek 
o ich udzielenie najpóźniej 2 lipca br.

Ostatnia grupa pracowników, których 
szczególna sytuacja została uregulowana 
w przepisach przejściowych, to pracownicy, 

urlop 
macierzyński

pracownicy
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których dziecko urodziło się w 2013 r., którzy 
jednak na dzień 17 czerwca 2013 r. nie korzy
stają już z dodatkowego urlopu macierzyń
skiego. Powodem tego może być np. skorzy
stanie z przedporodowej części urlopu 
macierzyńskiego albo wykorzystanie tylko 
części dodatkowego urlopu macierzyńskiego.  

Pracownicy znajdujący się w tej sytuacji tak
że mają prawo do dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego w wymiarze różnicy między no
wym wymiarem (6 lub 8 tygodni) a wymiarem 
dotychczas wykorzystanym. Artykuł 30 ust. 2 
ustawy z 28 maja 2013 r. przewiduje, że w celu 
uzyskania tego urlopu muszą złożyć o niego 
pisemny wniosek nie później niż w terminie 
7 dni od dnia wejścia w życie omawianej no
welizacji, czyli najpóźniej do 24 czerwca br. 
We wniosku pracownik określa, od kiedy za
mierza korzystać z tej uzupełniającej części do
datkowego urlopu, jednak z przepisu wynika, 
że tej części urlopu udziela się nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie usta
wy, tj. nie później niż 1 lipca br.

PrZyKłaD

Pracownica urodziła dziecko 3 stycznia 
2013 r. Od 20 grudnia 2012 r. korzy 
 

 
stała już z urlopu macierzyńskiego, zatem 
przed porodem wykorzystała 2 tygodnie 
urlopu. Po porodzie była na tym urlopie 
przez kolejnych 18 tygodni – do 8 maja 
2013 r. Natomiast do 5 czerwca 2013 r. ko
rzystała z 4 tygodni dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego. Ta pracownica bądź 
pracownikojciec dziecka mogą złożyć 
wniosek o udzielenie im uzupełniających 
2 tygodni dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego. Wniosek musi zostać złożony 
w formie pisemnej, począwszy od 
17 czerwca br. (wejście w życie ustawy 
z 28 maja br., a zatem i przepisu upoważ
niającego do złożenia takiego wniosku) 
do 24 czerwca br. Korzystanie z tej części 
urlopu jedno z nich musi rozpocząć naj
później 1 lipca br. 

Wykorzystanie dodatkowego urlopu w peł
nym wymiarze jest warunkiem niezbędnym 
do skorzystania z urlopu rodzicielskiego.

3.4. Wniosek  
o udzielenie dodatkowego  
urlopu macierzyńskiego

W związku z równouprawnieniem pracow
nikówojców w korzystaniu z dodat kowego 
urlopu macierzyńskiego, a także wprowadze

Wzór wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 1821 § 1 Kodeksu pracy składam wniosek o udzielenie mi dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w związku z urodzeniem się w dniu ............................ mojej córki/mojego 
syna ...................................................................................................................................., 

(imię i nazwisko)

na okres od dnia ......................... do dnia ................................., w wymiarze ........... tygo
dni, począwszy od dnia .....................................
Jednocześnie informuję, że urlop macierzyński, udzielony w związku z urodzeniem się cór
ki/syna, zakończy się w dniu ................................................... 

.....................................
(podpis pracownika)

dodatkowy 
urlop

urlop 
rodzicielski



Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – zmiany od 17 czerwca 2013 r.

16  czerwiec 2013

niem możliwości korzystania z tego urlopu 
w częściach, po zmianie przepisów:

●● we wniosku o udzielenie dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego określa się termin 
zakończenia urlopu macierzyńskiego, 

●● w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej 
części dodatkowego urlopu macierzyńskie
go, określa się termin zakończenia pierw
szej części tego urlopu i okres dotychczas 
wykorzystanego urlopu.
Te informacje umożliwią pracodawcy, do 

którego wpłynął wniosek pracownika o do
datkowy urlop macierzyński lub jego część, 
ocenę, czy można udzielić tego urlopu w ter
minie i wymiarze wnioskowanym przez pra
cownika. 

3.5. Łączenie dodatkowego  
urlopu macierzyńskiego 
z wykonywaniem pracy

Także nowe przepisy przewidują możliwość 
łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskie
go z wykonywaniem pracy u pracodawcy, któ
ry udzielił tego urlopu, jednak zasady, na ja
kich ma się to odbywać, są obecnie nieco inne.

Mianowicie:
●● pracownik może łączyć korzystanie z do

datkowego urlopu macierzyńskiego z wy

konywaniem pracy u pracodawcy udziela
jącego tego urlopu w wymiarze nie 
wyższym niż połowa pełnego wymiaru 
czasu pracy; w takim przypadku dodatko
wego urlopu macierzyńskiego udziela się 
na pozostałą część wymiaru czasu pracy 
(dotychczas mogła to być połowa pełne
go, ale tylko dobowego wymiaru czasu 
pracy),

●● podjęcie pracy następuje na pisemny wnio
sek pracownika składany w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
wykonywania pracy (dotychczas było 
to 7 dni), 

●● we wniosku pracownik wskazuje wymiar 
czasu pracy oraz okres, przez który zamie
rza łączyć korzystanie z dodatkowego urlo
pu macierzyńskiego z wykonywaniem pra
cy (tu nie ma żadnych zmian),

●● pracodawca uwzględnia wniosek pracow
nika, chyba że nie jest to możliwe ze 
względu na organizację pracy lub rodzaj 
pracy wykonywanej przez pracownika; 
o przyczynie odmowy uwzględnienia 
wniosku pracodawca informuje pracowni
ka na piśmie (dotychczas wniosek pra
cownika był dla pracodawcy bezwzględ
nie wiążący).

Wzór wniosku o udzielenie części dodatkowego urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
Zgodnie z art. 1821 § 1 i 2 Kodeksu pracy składam wniosek o udzielenie mi części dodatko
wego urlopu macierzyńskiego w związku z urodzeniem się w dniu ................... mojej córki/ 
/mojego syna  ......................................................................................................................,
                                                                                                      (imię i nazwisko)

na okres od dnia ......................... do dnia ................................, w wymiarze ........... tygo
dni, począwszy od dnia .....................................
Jednocześnie informuję, że urlop macierzyński udzielony w związku z urodzeniem się 
córki/syna1 pierwsza część dodatkowego urlopu macierzyńskiego2 zakończy się 
w dniu ...................... 

.....................................
(podpis pracownika)

1 Dotyczy wniosku o pierwszą część urlopu.
2 Dotyczy wniosku o drugą część urlopu.

pracodawca

czas  
pracy
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PrZyKłaD

Pracownica złożyła wniosek, że w okre
sie 3 ostatnich tygodni dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego zamierza łączyć 
korzystanie z tego urlopu z wykonywa
niem pracy w wymiarze 1/2 etatu. Przed 
zmianą przepisów pracodawca nie mógł
by jej w tym okresie zatrudniać w wy
miarze wyższym niż 4 godziny dziennie 
(1/2 dobowej normy czasu pracy, która 
dla większości pracowników wynosi 
8 godzin). Obecnie nie ma przeszkód, 
aby pracownica pracowała po 8 godzin 
dziennie (w niektóre dni w przyjętym 
okresie rozliczeniowym czasu pracy).

Pracownica określa we wniosku tylko wy
miar czasu pracy, w jakim zamierza praco
wać, i okres, przez jaki zamierza pracować 
w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskie
go – i tylko w tym zakresie jej wniosek jest dla 
pracodawcy co do zasady wiążący. Jeżeli na
wet wskaże ona także rozkład czasu pracy, 
w jakim chce pracować (czyli dni i godziny 
pracy), nie jest to dla pracodawcy wiążące. 
Zgodnie choćby z zasadami współżycia spo

łecznego (mając na względzie, że pracownica 
musi łączyć pracę z opieką nad małym dziec
kiem) pracodawca powinien się przychylić do 
wniosku pracownicy także w tym zakresie, 
ale nie ma przepisu, który by to pracodawcy 
wprost i bezwzględnie nakazywał. 

Nowością jest, że wniosek pracownika 
o podjęcie pracy w trakcie urlopu nie jest już 
bezwzględnie wiążący dla pracodawcy. Pra
codawca może bowiem odmówić pracowni
kowi łączenia dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego z pracą ze względu na organizację 
pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez 
pracownika. O tym, czy takie okoliczności 
mają miejsce, będzie decydować specyfika 
pracy u każdego pracodawcy. Zwykle praca 
na część etatu jest trudna lub wręcz niemożli
wa, np. w systemie zmianowym, przy pracach 
łączących się z odpowiedzialnością material
ną i na stanowiskach kierowniczych. Z reguły 
jest ona wyłączona, i to w drodze ustawowej, 
w przypadku funkcjonariuszy służb mundu
rowych (np. policjantów).

W przypadku łączenia pracy z dodatkowym 
urlopem macierzyńskim nie obowiązuje zasa
da, że można wykonywać pracę tylko w okre
sie obejmującym tydzień lub jego wielo
krotność (to jest zastrzeżone tylko przy 
korzystaniu z tego urlopu). 

Wzór wniosku w sprawie podjęcia pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK W SPRAWIE PODJĘCIA PRACY 
W CZASIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 1821 § 5 i 6 Kodeksu pracy składam wniosek o dopuszczenie mnie do pracy 
w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tj. w okresie od dnia ................................... 
do  dnia ............................ – w wymiarze ................. pełnego wymiaru czasu pracy.
Jednocześnie proszę o ustalenie dla mnie następującego rozkładu czasu pracy: 
 ............................................................................................................................................ 
 .......................................................................................................................................... 1

.....................................
(podpis pracownika)

1 Nie jest to konieczna część wniosku i nie musi zostać uwzględniona przez pracodawcę.

godziny 
 pracy

część  
etatu
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PrZyKłaD

Pracownik korzysta z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego w okresie od 
21 lipca do 31 sierpnia 2013 r. Nie ma 
przeszkód, aby praca była świadczona 
w okresie od 1 do 31 sierpnia br. W ta
kim przypadku pracownik musi złożyć 
wniosek w sprawie pracy najpóźniej 
7 lipca br.  

W okresie łączenia pracy z dodatkowym 
urlopem macierzyńskim pracownikowi przy
sługują uprawnienia pracownicze proporcjo
nalne do wymiaru etatu, w jakim wykonuje 
on pracę (tak jak wszystkim pozostałym pra
cownikom zatrudnionym na część etatu; 
pracownik nie jest w żaden sposób uprzywi
lejowany w stosunku do pozostałych pra
cowników).

PrZyKłaD

Pracownik łączy korzystanie z dodatko
wego urlopu macierzyńskiego z pracą 
 

 
u pracodawcy na 1/2 etatu w okresie 
od 1 do 31 sierpnia br. W tym czasie 
przysługuje mu 1/2 wynagrodzenia za 
pracę, 1/2 zasiłku macierzyńskiego 
oraz 1/2 urlopu wypoczynkowego.

4. Urlop na warunkach urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowy 
urlop na warunkach urlopu 
macierzyńskiego

Przepisy ustawy z 28 maja 2013 r. nie prze
widują zmian dotyczących korzystania z urlo
pu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 
Zatem po wejściu w życie nowelizacji pracow
nicy będą korzystali z tego urlopu na dotych
czasowych zasadach. Zmiany wprowadzono 
wyłącznie w przepisach dotyczących korzy
stania z dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego.

4.1. Osoby uprawnione 
do tzw. urlopu adopcyjnego

Tak jak dotychczas do urlopu na warun
kach urlopu macierzyńskiego jest uprawnio
ny pracownik (lub pracownica), który: 

●● przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił 
do sądu opiekuńczego z wnioskiem 

Wzór informacji w sprawie odmowy dopuszczenia do pracy w czasie dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego

...................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

............................................................................

............................................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

INFORMACJA W SPRAWIE ODMOWY DOPUSZCZENIA DO PRACY 
W CZASIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Działając na podstawie art. 1821 § 6 zd. 2 i 3 Kodeksu pracy, informuję, że uwzględnienie 
Pani/Pana wniosku o dopuszczenie do pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskie
go, tj. w okresie od dnia ................................... do dnia ............................  – w wymiarze 
......... pełnego wymiaru czasu pracy nie jest możliwe ze względu na brak możliwości zapew
nienia pełnej obsługi Centrum Obsługi Klienta.

.................................................
(podpis pracodawcy  

albo osoby go reprezentującej)



Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – zmiany od 17 czerwca 2013 r.

19czerwiec 2013

o wszczęcie postępowania w sprawie przy
sposobienia dziecka,

●● przyjął dziecko na wychowanie jako rodzi
na zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastęp
czej zawodowej, 

●● nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziec
ka, wobec którego podjęto decyzję o odro
czeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż 
do ukończenia przez nie 10. roku życia. 
Zatem pracownik, który chce skorzystać 

z urlopu adopcyjnego, nie ma obowiązku 
posiadania, a tym bardziej przedkładania 
pracodawcy – jak to się czasem błędnie uwa
ża – postanowienia sądu rodzinnego o przy
sposobieniu dziecka (ten wymóg dotyczy 
korzystania np. z urlopu ojcowskiego). Wy
starczające jest przyjęcie dziecka na wycho
wanie i wszczęcie sądowej procedury adop
cyjnej.

O udzielenie urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego może wystąpić zarówno 
pracownik, jak i pracownica. Nie ma w tym 
zakresie żadnych przeszkód prawnych. 

PrZyKłaD

Anna i Jan Kowalscy przyjęli na wycho
wanie dwoje dzieci i wszczęta została 
procedura adopcyjna. O urlop adop
cyjny wystąpił do swojego pracodawcy 
Jan Kowalski, ponieważ razem z żoną 
stwierdzili, że będzie bardziej korzyst
ne, aby to przyszły adopcyjny ojciec 
opiekował się dziećmi. Pracodawca nie 
mógł odmówić udzielenia tego urlopu 
swojemu pracownikowi.

Tabela. Różnice w zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego przed zmianami 
i po nich 

Dodatkowy urlop macierzyński Do 16 czerwca 2013 r. Od 17 czerwca 2013 r.

Wymiar urlopu ●  do 4 tygodni – w razie uro
dzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie,

●  do 6 tygodni – w razie uro
dzenia bliźniaków lub więk
szej liczby dzieci przy jed
nym porodzie.

●  do 6 tygodni – w razie uro
dzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie,

●  do 8 tygodni – w razie uro
dzenia bliźniaków lub więk
szej liczby dzieci przy jed
nym porodzie.

Dzielenie urlopu na części Niemożliwe – urlop musiał 
być wykorzystany jednorazo
wo, w wymiarze tygodnia lub 
jego wielokrotności.

Możliwe – urlop może być wy
korzystany jednorazowo albo 
w dwóch częściach, w wymia
rze tygodnia lub jego wielo
krotności.

Możliwość  jednoczesnego  
korzystania z urlopu przez ro
dziców

Niemożliwe. Niemożliwe.

Termin wykorzystania Tylko bezpośrednio po urlo
pie macierzyńskim. 

Tylko bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim, a druga część 
tego urlopu tylko bezpośred
nio po pierwszej części.

Forma wniosku o urlop Tylko pisemna. Tylko pisemna.

Termin złożenia wniosku 
o urlop

Najpóźniej 7 dni przed rozpo
częciem korzystania z urlopu. 

Najpóźniej 14 dni przed rozpo
częciem korzystania z urlopu.

Łączenia urlopu z wykonywa
niem pracy

Możliwe w wymiarze najwy
żej 1/2 dobowego wymiaru 
czasu pracy (tj. maks. 4 godzi
ny na dobę). Wniosek pra
cownika o podjęcie pracy był 
dla pracodawcy bezwzględnie 
wiążący.

Możliwe w wymiarze najwy
żej 1/2 wymiaru czasu pracy 
(tj. także np. 8 lub 12 godzin 
na dobę w niektóre dni 
w okresie rozliczeniowym). 
Wniosek pracownika o podję
cie pracy nie jest dla praco
dawcy bezwzględnie wiążący.

przysposobienie 
dziecka
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4.2. Wymiar urlopu adopcyjnego
Uprawniony pracownik może skorzystać 

z urlopu na warunkach urlopu macierzyń
skiego w takim wymiarze jak przy urlopach 
macierzyńskich.

Tabela. Wymiar urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego

Długość urlopu 
na warunkach  

urlopu  
macierzyńskiego

 Liczba dzieci przyjętych  
na wychowanie

20 tygodni w przypadku przyjęcia 
jednego dziecka

31 tygodni w przypadku jednocze
snego przyjęcia dwojga 
dzieci

33 tygodnie w przypadku jednocze
snego przyjęcia trojga 
dzieci

35 tygodni w przypadku jednocze
snego przyjęcia czworga 
dzieci

37 tygodni w przypadku jednocze
snego przyjęcia pięciorga 
i więcej dzieci

Urlop ten przysługuje nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podję
to decyzję o odroczeniu obowiązku szkolne
go, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 
10. roku życia. 

4.3. Urlop adopcyjny  
na starsze dziecko – 9 tygodni

Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku 
do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wo
bec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, do 10. roku życia, ma 
prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego.

PrZyKłaD

Pracownik przyjął na wychowanie dziec
ko w wieku 6 lat i 10 miesięcy. W normal
nych okolicznościach byłby uprawniony 
do urlopu adopcyjnego w wymiarze 
20 tygodni. Jednak mimo że dziecku do 
ukończenia 7. roku życia pozostało mniej 
niż 9 tygodni, i tak pracownik będzie 
mógł skorzystać z gwarantowanych 9 ty
godni tzw. urlopu adopcyjnego.

4.4. Zmiany w zakresie 
dodatkowego urlopu  
na warunkach  
urlopu macierzyńskiego 
(tzw. dodatkowego  
urlopu adopcyjnego)

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, podobnie jak dodatkowy 
urlop macierzyński, nie jest obowiązkowy. 

Wzór wniosku o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU 
NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 183 § 1 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu na warunkach urlo
pu macierzyńskiego w wymiarze 31 tygodni, począwszy od dnia ............................. Jedno
cześnie wyjaśniam, że z dniem 15 czerwca br. przyjęłam/łem na wychowanie dwoje dzieci 
w wieku do lat 7.

.....................................
(podpis pracownika)

obowiązek 
szkolny
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Wymiar określony w Kodeksie pracy jest mak
symalnym wymiarem tego urlopu, z którego 
pracownik może skorzystać, ale nie musi. Je
żeli jednak pracownik chce korzystać z takie
go urlopu, to może to nastąpić tylko bezpo
średnio po wykorzystaniu przez jednego 
z opiekunów podstawowego urlopu na wa
runkach urlopu macierzyńskiego.

Nadal dodatkowy urlop na warunkach urlo
pu macierzyńskiego może być udzielany tylko 
na pisemny wniosek pracownika, który – jeśli 
został złożony w prawidłowej formie i w ter
minie – jest dla pracodawcy wiążący. 

Z dodatkowego urlopu na warunkach urlo
pu macierzyńskiego mogą skorzystać opieku
nowie dziecka według ich wyboru. 

Zmiany w zakresie tzw. dodatkowego urlo
pu adopcyjnego obejmują:    
a)  wydłużenie okresu dodatkowego urlo-

pu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego

Począwszy od 17 czerwca br. wymiar do
datkowego urlopu na warunkach urlopu ma
cierzyńskiego został wydłużony o 2 tygodnie, 
a w przypadku starszych dzieci o tydzień, 
i obecnie kształtuje się następująco:

Wymiar  
dodatkowego 

urlopu 

Liczba dzieci przyjętych  
na wychowanie

do 6 tygodni w przypadku przyjęcia na wy
chowanie jednego dziecka

do 8 tygodni w razie przyjęcia na wycho
wanie większej liczby dzieci

do 3 tygodni w przypadku przyjęcia na wy
chowanie starszego dziecka

Analogicznie jak przy dodatkowych urlopach 
macierzyńskich jest to maksymalny wymiar 
tego urlopu.
b)  możliwość wykorzystania dodatkowe-

go urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego w dwóch częściach

Dotychczas dodatkowy urlop na warun
kach urlopu macierzyńskiego mógł być wyko
rzystany tylko jednorazowo. Nowe przepisy 
przewidują natomiast, że może on (ale nie 
musi) być podzielony na dwie części na ta
kich samych zasadach jak dodatkowy urlop 
macierzyński. 
c)  obowiązek złożenia wniosku o dodat-

kowy urlop macierzyński z 14-dniowym 
wyprzedzeniem 

Dotychczas obowiązujące przepisy przewi
dywały, że wniosek o dodatkowy urlop na 
warunkach urlopu macierzyńskiego pracow
nik składał na 7 dni przed rozpoczęciem ko
rzystania z tego urlopu. Obecnie, po zmia

nach, na takich samych zasadach jak przy 
dodatkowym urlopie macierzyńskim termin 
ten został przedłużony do 14 dni. Pracodawca 
może jednak przyjąć wniosek pracownika 
o ten urlop złożony z naruszeniem 14dnio
wego terminu i udzielić urlopu nawet z dnia 
na dzień. Udzielenie urlopu zależy wówczas 
tylko od dobrej woli pracodawcy. 

Jeżeli dodatkowy urlop na warunkach urlo
pu macierzyńskiego jest wykorzystywany 
w dwóch częściach, to o każdą z nich należy 
złożyć wniosek z 14dniowym wyprzedze
niem. 

W związku z wejściem w życie nowelizacji 
Kodeksu pracy w zakresie terminu złożenia 
wniosku o dodatkowy urlop na warunkach 
urlopu macierzyńskiego (zmiana z 7 na 14 dni 
wyprzedzenia) część pracowników mogłaby 
nie móc złożyć wniosku o ten urlop w nowym 
14dniowym terminie. Chodzi o tych pracow
ników, których urlop na warunkach urlopu 
macierzyńskiego kończy się w okresie od 
24 do 30 czerwca br. Ci pracownicy muszą 
rozpocząć dodatkowy urlop na warunkach 
urlopu macierzyńskiego w okresie odpowied
nio od 25 czerwca do 1 lipca br. 

Dla tych pracowników przewidziano, tak jak 
dla pracowników korzystających z dodatkowe
go urlopu macierzyńskiego, możliwość złoże
nia wniosku o udzielenie im dodatkowego 
urlopu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, czyli 
w „starym” terminie, mimo że od 17 czerw
ca 2013 r. obowiązuje już nowy 14dniowy ter
min (art. 28 ustawy z 28 maja 2013 r.).

Kolejną grupą pracowników, do których 
stosuje się przepisy przejściowe, są ci pracow
nicy, którzy na dzień 17 czerwca br. korzysta
ją już z dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego w dotychczasowym 
wymiarze (4 lub 6 tygodni, zależnie od liczby 
przyjętych dzieci). Pracownicy ci mają prawo 
do uzupełniającego,  2tygodniowego wymia
ru dodatkowego urlopu. 

Tej części urlopu udziela się:
●● bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu 

w udzielonym wcześniej wymiarze,
●● na pisemny wniosek pracownika złożony 

nie później niż do dnia zakończenia udzie
lonego wcześniej urlopu.
Ostatnia grupa pracowników, których 

szczególna sytuacja została uregulowana 
w przepisach przejściowych, to pracownicy, 
których dziecko urodziło się w 2013 r., którzy 
jednak na dzień 17 czerwca 2013 r. nie korzy
stają już z dodatkowego urlopu na warun
kach urlopu macierzyńskiego. Pracownicy ci 
także mają prawo do dodatkowego urlopu na 

opiekun
dobra  
wola
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warunkach urlopu macierzyńskiego w wy
miarze różnicy między nowym wymiarem 
(6 lub 8 tygodni) a wymiarem dotychczas wy
korzystanym. W celu uzyskania tego urlopu 
muszą złożyć pisemny wniosek nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy, czyli najpóźniej do 24 czerwca br. 
(art. 32 ustawy z 28 maja 2013 r.). We wnio
sku pracownik określa, od kiedy zamierza ko
rzystać z uzupełniającej części dodatkowego 
urlopu, jednak z przepisu wynika, że tej czę
ści urlopu udziela się nie później niż w termi
nie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, 
tj. nie później niż 1 lipca br.

Wykorzystanie dodatkowego urlopu na wa
runkach urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze jest analogiczne jak w przypadku 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Treść 
wnios ku o udzielenie dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego jest taka 
sama jak wniosku o dodatkowy urlop macie
rzyński.

We wniosku o udzielenie dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie
go określa się termin zakończenia urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego. Gdy 
wniosek dotyczy drugiej części dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie
go, określa się termin zakończenia pierwszej 
części tego urlopu oraz okres dotychczas wy
korzystanego urlopu.

Nowe przepisy przewidują możliwość 
łączenia dodatkowego urlopu na warun
kach urlopu macierzyńskiego z wykonywa
niem pracy u pracodawcy, który udzielił 
tego urlopu, na takich zasadach jak łącze
nie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
z pracą.

5. Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski jest nowym płatnym 
urlopem związanym z urodzeniem dziecka. 
Tak jak dodatkowy urlop macierzyński jest 
to urlop nieobowiązkowy. Decyzja o skorzy
staniu z niego należy do pracownika. Zasa
dy wykorzystywania tego urlopu są bardzo 
podobne do obowiązujących w przypadku 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 
26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci 
urodzonych przy jedynym porodzie i jest to 
maksymalny wymiar, z którego pracownik 
może skorzystać. Decyzja o konkretnym 
wymiarze urlopu rodzicielskiego należy do 
pracownika.

Każde z pracownikówrodziców jest na 
równi uprawnione do skorzystania z urlopu 
rodzicielskiego. Decyzja o tym, które z nich 
z niego skorzysta, lub o podziale tego urlopu 
należy do samych zainteresowanych.

Wzór wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU 
NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 183 § 3 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi dodat
kowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w związku z przyjęciem na wycho
wanie w dniu ....................... dziecka ................................................................................... 

(imię i nazwisko)

na okres od dnia ...................... do dnia .............................., w wymiarze ........... tygodni.
Jednocześnie informuję, że urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, udzielony 
w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie, zakończy się w dniu .................................                                                                                                         

.....................................
(podpis pracownika)

pełny  
wymiar

decyzja
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Wzór wniosku w sprawie podjęcia pracy w czasie dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK W SPRAWIE PODJĘCIA PRACY 
W CZASIE DODATKOWEGO URLOPU NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃKIEGO 

Zgodnie z art. 1821 § 5 i 6 zd. 1 w związku z art. 183 § 4 Kodeksu pracy zwracam się z uprzej
mą prośbą o dopuszczenie mnie do pracy w czasie dodatkowego urlopu na warunkach urlo
pu macierzyńskiego, tj. w okresie od dnia ................................... do dnia ............................ 
– w wymiarze ............... pełnego wymiaru czasu pracy.
Jednocześnie proszę o ustalenie dla mnie następującego rozkładu czasu pracy: 
 .......................................................................................................................................... 1

.....................................
(podpis pracownika)

Akceptuję:

.......................................
(data i podpis pracodawcy 

albo osoby go reprezentującej)

1 Nie jest to konieczna część wniosku i nie musi zostać uwzględniona przez pracodawcę.

Wzór informacji w sprawie odmowy dopuszczenia do pracy w czasie dodatkowego urlo-
pu na warunkach urlopu macierzyńskiego

....................................
(miejscowość i data)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

INFORMACJA W SPRAWIE ODMOWY DOPUSZCZENIA DO PRACY 
W CZASIE DODATKOWEGO URLOPU NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 1821 § 6 zd. 2 i 3 w związku z  art. 183 § 4 Kodeksu pracy uprzejmie informuję, 
iż uwzględnienie Pani/Pana wniosku o dopuszczenie do pracy w czasie dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, tj. w okresie od dnia ................................... do dnia 
............................ – w wymiarze ......... pełnego wymiaru czasu pracy nie jest możliwe ze 
względu na  ..........................................................................................................................

.......................................
(data i podpis pracodawcy 

albo osoby go reprezentującej)



Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – zmiany od 17 czerwca 2013 r.

24  czerwiec 2013

5.1. Sposób wykorzystania 
urlopu rodzicielskiego

Wykorzystanie dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego w pełnym wymiarze jest niezbęd
nym warunkiem skorzystania z urlopu rodzi
cielskiego. Ponadto urlop rodzicielski musi 
się rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jaka
kolwiek przerwa powoduje utratę prawa do 
urlopu rodzicielskiego.

PrZyKłaD

Dodatkowy urlop macierzyński pracow
nicy kończy się w sobotę 13 lipca 2013 r. 
Jeżeli pracownica lub pracownikojciec 
dziecka zamierzają skorzystać z urlopu 
rodzicielskiego, to musi się on rozpo
cząć 14 lipca 2013 r. Nie ma znaczenia, 
że są to dni wolne od pracy.

5.2. Urlop rodzicielski 
maksymalnie w trzech częściach

Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi aż 
26 tygodni. Z tego względu przepisy przewi
dują, że może on być wykorzystany nie tylko 
jednorazowo, ale także maksymalnie w trzech 
częściach, przy czym: 

●● druga część urlopu musi przypadać bezpo
średnio po pierwszej części, a trzecia część 
tego urlopu bezpośrednio po drugiej czę
ści,

●● żadna część nie może być krótsza niż 8 ty
godni i musi obejmować wielokrotność ty
godnia. 
Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać 

oboje rodzice dziecka. Mogą się np. podzielić 
urlopem, czyli część urlopu rodzicielskiego 
wykorzysta matka dziecka, a część ojciec 
dziecka. 

PrZyKłaD

Pracownica zakończyła dodatkowy 
urlop macierzyński 10 lipca 2013 r. Po
tem z 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego 
zamierza skorzystać pracownikojciec 
dziecka, a z kolejnych 3 miesięcy po
nownie pracownicamatka dziecka. Pra
cownik może skorzystać z pierwszej czę
ści tego urlopu, jednak wymiar urlopu  
 

 
musi zostać określony w tygodniach, 
a nie w miesiącach. Zatem pracownik 
może złożyć wniosek o 8 lub 9 tygodni 
tego urlopu. Skoro musi się on rozpo
cząć 11 lipca br., to kończyłby się 
4 września br. (gdyby pracownik wystą
pił o 8 tygodni) albo 11 września (gdy
by pracownik wystąpił o 9 tygodni). 
To samo dotyczy wniosku pracownicy. 
Urlop rodzicielski nie może być udzielo
ny na 3 miesiące, tylko np. na 13 lub 
14 tygodni. W tym przypadku żadne 
z rodziców nie będzie już mogło skorzy
stać z trzeciej części urlopu, bo do wy
korzystania pozostanie tylko od 3 do 
5 tygodni urlopu, tymczasem żadna 
część urlopu rodzicielskiego nie może 
być krótsza niż 8 tygodni. 

Inaczej niż dodatkowy urlop macierzyński 
urlop rodzicielski może być wykorzystywany 
jednocześnie przez oboje rodziców. Wówczas 
jednak nadal obowiązuje maksymalny wy
miar tego urlopu, tj. 26 tygodni.

PrZyKłaD

Pracownik i pracownica chcieliby po
dzielić się urlopem rodzicielskim. Korzy
stanie z części urlopu przez każde z nich 
oznacza, że urlop ten zostanie wykorzy
stany w minimum dwóch częściach:
●  zarówno pracownica, jak i pracownik 

mogą wspólnie wykorzystać np. po 
8 tygodni urlopu każde, w sumie więc 
wykorzystają 16 tygodni urlopu i któ
reś z nich może jeszcze skorzystać 
z trzeciej części – w wymiarze mini
mum 8, a maksimum 10 tygodni,

●  rodzice mogą także korzystać z urlopu 
wspólnie przez 13 tygodni, co wyczer
pie 26tygodniowy wymiar urlopu.
Jeżeli rodzice wspólnie będą korzy
stać z tego urlopu np. przez 10 tygo
dni, to w sumie wykorzystają 20 ty
godni i nie mogą już skorzystać 
z trzeciej części, bo do wykorzystania 
pozostanie im tylko 6 tygodni urlopu 
(a musi być co najmniej 8 tygodni na 
jedną część urlopu).     

Urlop rodzicielski jest udzielany tylko na pi
semny wniosek pracownika. Wymagania w tym 
zakresie są zatem takie same jak te dotyczące 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

utrata 
 prawa
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5.3. Wniosek o urlop rodzicielski

Termin, w jakim pracownik musi złożyć 
wniosek o urlop rodzicielski, jest taki sam jak 
w przypadku dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego – jest to co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem urlopu. Dotyczy to także korzy
stania z tego urlopu w częściach.

Tak samo jak w przypadku dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego przepisy przejściowe 
ustawy z 28 maja 2013 r. wprowadziły krót
sze terminy na złożenie wniosku o urlop ro
dzicielski dla niektórych pracowników. 

I tak:
●● pracownicy, którzy na dzień 17 czerw

ca 2013 r. korzystają z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w dotychczasowym wy
miarze (4 lub 6 tygodni, zależnie od liczby 
urodzonych dzieci), mogą złożyć pisemny 
wniosek o urlop rodzicielski nie później niż 
do dnia zakończenia dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego.

PrZyKłaD

17 czerwca 2013 r. pracownikojciec 
dziecka korzysta z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego udzielonego mu w wy  

 
miarze 4 tygodni, na okres od 5 czerwca 
do 2 lipca br. Pracownik ten złożył wnio
sek o uzupełniające 2 tygodnie tego 
urlopu i będzie z niego korzystał do 
16 lipca br. Najpóźniej w tym dniu musi 
złożyć wniosek o urlop rodzicielski, je
żeli zamierza z niego skorzystać. 

●● pracownicy, których dziecko urodziło się 
w 2013 r. i którzy na 17 czerwca 2013 r. nie 
korzystają już z dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego – również mogą złożyć pi
semny wniosek o urlop rodzicielski nie 
później niż do dnia zakończenia uzupełnia
jących 2 tygodni dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego.

PrZyKłaD

Pracownica urodziła dziecko 3 stycznia 
2013 r. Od 20 grudnia 2012 r. korzystała 
już z urlopu macierzyńskiego, zatem 
przed porodem wykorzystała 2 tygodnie 
urlopu. Po porodzie była na urlopie ma
cierzyńskim przez kolejnych 18 tygodni  
– do 8 maja 2013 r. Natomiast do 
5 czerwca 2013 r. korzystała z 4 tygodni   

Wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO
Zgodnie z art. 1821a § 1 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlo
pu rodzicielskiego w związku z urodzeniem się w dniu .............................. mojej córki/mo
jego syna  ............................................................................................................................ ,
                                                                                                  (imię i nazwisko)

na okres od dnia ......................... do dnia ................................., w wymiarze ........... tygo
dni, począwszy od dnia .....................................
Jednocześnie informuję, że dodatkowy urlop macierzyński, udzielony w związku z urodze
niem się córki/syna, zakończy się w dniu ................................ 

.....................................
(podpis pracownika)

urlop  
w częściach
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Wzór wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK  
O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1821a § 1 i 2 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi 
części urlopu rodzicielskiego w związku z urodzeniem się w dniu................. mojej córki/ 
/mojego syna ……………………........................…, na okres od dnia …...............................               
                                                           (imię i nazwisko)

do dnia …............................, w wymiarze .............. tygodni, począwszy od dnia .................

Jednocześnie informuję, że dodatkowy urlop macierzyński udzielony w związku z urodze
niem się córki/syna1  pierwsza/druga część urlopu rodzicielskiego2 zakończy się w dniu  
................................................... i że obejmowała ona okres ........... tygodni. 
 

.....................................
(podpis pracownika)

1 Dotyczy wniosku o pierwszą część urlopu.
2 Dotyczy wniosku o drugą lub trzecią część urlopu. 

Wzór oświadczenia załączanego do wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

OŚWIADCZENIE  
W SPRAWIE WYKORZYSTYWANIA URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1821a § 5 Kodeksu pracy, w związku z wnioskiem o udzielenie mi urlopu rodzi
cielskiego/części urlopu rodzicielskiego związanego z urodzeniem się w dniu ................mo
jej córki/mojego syna  ......................................................................................................... ,

(imię i nazwisko)

oświadczam, że w okresie objętym wnioskiem matka/ojciec dziecka nie zamierza korzystać 
z tego urlopu/ matka/ojciec dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie od dnia 
......................... do dnia ................................. 

.....................................
(podpis pracownika)
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dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 
Następnie pracownica ponownie skorzy
sta z uzupełniającego dodatkowego urlo
pu macierzyńskiego, tj. 2 tygodni tego 
urlopu, od 26 czerwca do 9 lipca br. Jeże
li pracownica lub pracownikojciec dziec
ka zamierzają skorzystać z urlopu rodzi
cielskiego, to muszą złożyć wniosek o ten 
urlop najpóźniej 9 lipca br.   

Gdy wniosek o urlop rodzicielski został złożo
ny w prawidłowej formie i w prawidłowym ter
minie, jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążą
cy. Oznacza to, że pracodawca w żadnej sytuacji 
nie może odmówić jego udzielenia, jednak jako 
uprawnienie pracownicze urlop ten przysługuje 
tylko w okresie pozostawania w stosunku pracy, 
tak jak dodatkowy urlop macierzyński.

Tak jak w przypadku dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego we wniosku o udzielenie 
urlopu rodzicielskiego określa się termin za

kończenia dodatkowego urlopu macierzyń
skiego, a gdy wniosek dotyczy kolejnej części 
tego urlopu – termin zakończenia poprzed
niej części tego urlopu oraz okres dotychczas 
wykorzystanego urlopu.

Ponadto w związku z tym, że urlop rodzi
cielski może być wykorzystywany przez ro
dziców jednocześnie, pracownik składający 
wniosek dołącza do niego pisemne oświad
czenie o braku zamiaru korzystania z urlopu 
przez okres wskazany we wniosku przez 
drugiego rodzica dziecka albo o okresie, 
w którym drugi rodzic dziecka zamierza ko
rzystać z tego urlopu w okresie objętym 
wnioskiem. 

5.4. Łączenie urlopu rodzicielskiego 
z wykonywaniem pracy

Zasady łączenia urlopu rodzicielskiego 
z wykonywaniem pracy są identyczne jak 
w przypadku dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego.

Wzór wniosku w sprawie podjęcia pracy w czasie urlopu rodzicielskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK W SPRAWIE PODJĘCIA PRACY W CZASIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1821 § 5 i 6 w zw. z art. 1821a § 6 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą proś
bą o dopuszczenie mnie do pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, tj. w okresie od dnia 
....................... do dnia ....................... , w wymiarze ............ pełnego wymiaru czasu pracy.

Jednocześnie proszę o ustalenie dla mnie następującego rozkładu czasu pracy: 
 ............................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................... 1

.....................................
(podpis pracownika)

Akceptuję:

.....................................
(data i podpis pracodawcy 

albo osoby go reprezentującej)

1 Nie jest to konieczna część wniosku i nie musi zostać uwzględniona przez pracodawcę.

uprawnienie 
pracownicze

oświadczenie
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6. Dodatkowy  
urlop macierzyński  
i urlop rodzicielski  
udzielane na jeden wniosek

Korzystanie z dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego (dodatkowego urlopu na warun
kach urlopu macierzyńskiego) i urlopu rodzi
cielskiego może się odbywać na dwa sposoby:
1)  przez złożenie dwóch osobnych wniosków 

o te urlopy – każdego w terminie nie krót
szym niż 14 dni przed rozpoczęciem dane
go urlopu,

2)  przez złożenie jednego wniosku o oba te 
urlopy – nie później niż 14 dni po porodzie 
(w trybie art. 1791–1795 Kodeksu pracy). 

Podstawowa różnica dotyczy wysokości za
siłku macierzyńskiego, jaki przysługuje pra
cownikom w czasie tych urlopów:

●● jeżeli pracownik korzysta z tych urlopów 
w pierwszy sposób, to przysługuje mu 
zasiłek macierzyński w wysokości 100% 
podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego) 
oraz 60% podstawy wymiaru zasiłku za 
okres urlopu rodzicielskiego,

●● jeżeli pracownik korzysta z tych urlopów 
w drugi sposób, to przysługuje mu zasiłek 
macierzyński w wysokości 80% podstawy 

wymiaru zasiłku za okres wszystkich urlo
pów, tj. urlopu macierzyńskiego, dodatko
wego urlopu macierzyńskiego (dodatko
wego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego) i urlopu rodzicielskiego. 

6.1. Wniosek o urlopy
Jeśli pracownicy decydują się na drugi spo

sób korzystania z urlopów związanych z uro
dzeniem dziecka (np. w tym celu, aby otrzy
mywać 80% podstawy wymiaru zasiłku 
w całym okresie), to pracownica, nie później 
niż 14 dni po porodzie, musi złożyć pisemny 
wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po 
urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym ustawowym wy
miarze, a bezpośrednio po tym urlopie – urlo
pu rodzicielskiego także w pełnym ustawo
wym wymiarze. 

Wniosek złożony w formie pisemnej i z za
chowaniem 14dniowego terminu jest dla 
pracodawcy wiążący. 

PrZyKłaD

Pracownica urodziła dziecko 20 czerw
ca 2013 r. Jeżeli chce skorzystać z do
datkowego urlopu macierzyńskiego 
i urlopu rodzicielskiego udzielanych na  
 

Wzór informacji w sprawie odmowy dopuszczenia do pracy w czasie urlopu rodziciel-
skiego

....................................
(miejscowość i data)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

INFORMACJA W SPRAWIE ODMOWY DOPUSZCZENIA DO PRACY  
W CZASIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1821 § 6 zd. 2 i 3 w zw. z art. 1821a § 6 Kodeksu pracy uprzejmie informuję, że 
uwzględnienie Pani/Pana wniosku o dopuszczenie do pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, 
tj. w okresie od dnia ................................... do dnia ............................, w wymiarze ......... 
pełnego wymiaru czasu pracy nie jest możliwe ze względu na .................................... 
 ............................................................................................................................................

...................................................
(data i podpis pracodawcy 

albo osoby go reprezentującej)  

zasiłek 
macierzyński

podstawa 
wymiaru  
zasiłku
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jeden wniosek, to musi go złożyć naj
później 4 lipca br. W tym dniu pisemny 
wniosek pracownicy powinien otrzy
mać pracodawca.

Do złożenia jednego wniosku o wszystkie 
urlopy uprawniona jest tylko pracownicamat
ka dziecka. To ona bowiem najpóźniej od dnia 
porodu korzysta z urlopu macierzyńskiego. 

Inaczej jest natomiast w przypadku pra
cowników, którzy ubiegają się o adopcję 
dziecka. Taki pracownik, nie później niż 14 
dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wy
stąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania w sprawie przy

sposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka 
na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wy
jątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może 
złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, 
bezpośrednio po urlopie na warunkach urlo
pu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego w peł
nym ustawowym wymiarze, a bezpośrednio 
po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego tak
że w pełnym ustawowym wymiarze (art. 1824 
Kodeksu pracy).

Skoro ta regulacja posługuje się pojęciem 
„pracownik”, oznacza to, że wniosek w takiej 
sytuacji może złożyć zarówno pracownica, 
jak i pracownik – przyszli rodzice adopcyjni 
dziecka.

Procedura ubiegania się o urlop rodzicielski

W przypadku składania jednego wniosku 
o wszystkie urlopy

W przypadku składania kilku wniosków  
o każdy urlop oddzielnie

Krok 1 
Pracownica składa do pracodawcy jeden 
pisemny wniosek o dodatkowy urlop ma
cierzyński w pełnym wymiarze oraz bezpo
średnio po nim o urlop rodzicielski w pełnym 
wymiarze nie później niż 14 dni po porodzie.

Krok 1 
Pracownik lub pracownica składa pisemny 
wniosek o urlop rodzicielski lub jego część 
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem ko
rzystania z tego urlopu (części urlopu).

Krok 2 
Pracodawca akceptuje wniosek pracownicy.

Krok 2 
Pracodawca akceptuje wniosek pracownika 
lub pracownicy.

Wzór wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO 
I URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1791 Kodeksu pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi bez
pośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wy
miarze wynikającym z art. 1821 § 1 Kodeksu pracy i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymia
rze wynikającym z art. 1821a § 1 Kodeksu pracy, w związku z urodzeniem się w dniu ...............
mojej córki/mojego syna .................................................

(imię i nazwisko) 

.....................................
(podpis pracownika)

adopcja

rodzice 
adopcyjni
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6.2. Możliwość rezygnacji 
z urlopów lub ich części

Złożenie jednego łącznego wniosku 
o udzielenie urlopów nie oznacza koniecz
ności ich wykorzystania w pełnym wymia
rze, ani też nie uniemożliwia ich podziału 
między rodziców.  

Pracownica może zrezygnować z dodat
kowego urlopu macierzyńskiego w całości 
lub w części i powrócić do pracy. W tym 
celu musi złożyć pracodawcy pisemny 
wniosek w sprawie rezygnacji z dodatko
wego urlopu macierzyńskiego w całości lub 
w części, w terminie nie krótszym niż 
14 dni przed przystąpieniem do pracy. 

Jeżeli jej mąż (pracownikojciec wycho
wujący dziecko) zamierza skorzystać z tego 
urlopu lub jego części, to musi złożyć pi
semny wniosek o udzielenie mu dodatko
wego urlopu macierzyńskiego w całości lub 
w części, w terminie nie krótszym niż 
14 dni przed rozpoczęciem korzystania 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
albo z części takiego urlopu.

Oba te wnioski są wiążące dla praco
dawcy. 

Także w tym przypadku obowiązuje zasa
da, że dodatkowy urlop macierzyński jest 
udzielany jednorazowo albo w dwóch częś
ciach przypadających bezpośrednio jedna 
po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego 
wielokrotności.

PrZyKłaD

Pracownica zamierza skorzystać tylko 
z 4 tygodni dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego. Pozostałe 2 tygodnie zamie
rza wykorzystać pracownikojciec dziec
ka. Pierwsza część tego urlopu skończy 
się 23 lipca 2013 r., zatem druga musi się 
rozpocząć 24 lipca 2013 r. (w tym dniu 
pracownica powróci do pracy). Pracow
nica musi złożyć wniosek w sprawie re
zygnacji z urlopu i powrotu do pracy naj
później 9 lipca br., także pracownik musi 
najpóźniej w tym dniu wystąpić z wnio
skiem o urlop.

Pracownikojciec wychowujący dziecko też 
może zrezygnować z korzystania z części dodat
kowego urlopu macierzyńskiego. W takim przy
padku obowiązują takie same zasady jak w przy
padku rezygnacji z urlopu przez pracownicę, 
która może przejąć część urlopu po ojcu dziecka.

PrZyKłaD

Pracownica zamierza zrezygnować 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
 

Wzór wniosku w sprawie rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu 
rodzicielskiego

....................................
(miejscowość i data)

.........................................................

.........................................................
(imię i nazwisko oraz adres pracownika)

............................................................................

............................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK W SPRAWIE REZYGNACJI  
Z DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO/URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 1792 § 2/art. 1793 § 2 Kodeksu pracy informuję o rezygnacji z:
– całości dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego, 
–  części dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego, tj. o rezygnacji 

z ............. tygodni tego urlopu, i proszę o dopuszczenie mnie do pracy po upływie tego 
urlopu. 

.....................................
(podpis pracownika)

przystąpienie 
do pracy

rezygnacja 
z urlopu
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i bezpośrednio po urlopie macierzyń
skim 6 sierpnia 2013 r. wrócić do pra
cy. W tym celu powinna wystąpić do 
pracodawcy z pisemnym wnioskiem 
w tej sprawie najpóźniej 22 lipca br. 
Naj później w tym też dniu z wnioskiem 
o udzielenie dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego powinien wystąpić do 
swojego pracodawcy pracownikojciec 
dziecka. Nie ma przeszkód, aby w trak
cie dodatkowego urlopu macie rzyń
skiego pracownik z niego zrezygno 
  wał (z 14dnio wym wyprzedzeniem), 
a resztę urlopu przejęła pracownica. 
Pracownik musi jednak wykorzystać 
pełne tygodnie tego urlopu, tym samym 
może także zrezygnować tylko z peł
nych tygodni urlopu.          

Pracownica może też zrezygnować z urlopu 
rodzicielskiego, w całości lub w części, i po
wrócić do pracy – na zasadach opisanych wy
żej. W takim przypadku niewykorzystany 
urlop rodzicielski lub jego część może przejąć 
pracownikojciec wychowujący dziecko. Na
stępnie pracownikojciec wychowujący dziec
ko może zrezygnować z korzystania z części 
urlopu rodzicielskiego, którą może przejąć 
pracownica.

Przy rezygnacji z urlopu rodzicielskiego 
i ewentualnym przejmowaniu go przez pra
cownikaojca trzeba mieć na względzie, że 
urlop ten jest udzielany jednorazowo albo 
nie więcej niż w trzech częściach, z których 
żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, 
przypadających bezpośrednio jedna po 
drugiej – w wymiarze wielokrotności tygo
dnia.

PrZyKłaD

Po wykorzystaniu 4 tygodni urlopu 
rodzicielskiego pracownica zamierza 
z niego zrezygnować, tj. wystąpić do 
pracodawcy z wnioskiem o rezygna
cję z tego urlopu i dopuszczenie do 
pracy. Pracodawca nie może uwzględ
nić wniosku, ponieważ pracownica 
może zrezygnować z części urlopu ro
dzicielskiego tylko wówczas, gdy wy
korzysta co najmniej 8 tygodni tego 
urlopu (muszą to być pełne tygodnie). 
Jeżeli np. 8. tydzień urlopu kończy się 
26 września 2013 r., to pracownica 
 

 
powinna złożyć  do pracodawcy wnio
sek o rezygnację z urlopu i powrót do 
pracy najpóźniej 11 września br. Resz
tę urlopu może przejąć pracownikoj
ciec dziecka, który jednak w trakcie 
urlopu może z niego zrezygnować 
(wykorzystując minimum 8 tygodni 
urlopu), a jego pozostały wymiar 
może wykorzystać pracownicamatka 
dziecka.

7. Urlop ojcowski

Przepisy ustawy z 28 maja 2013 r. nie prze
widują zmian dotyczących korzystania z urlo
pu ojcowskiego. Zatem, tak jak dotychczas, 
pracownikojciec wychowujący dziecko ma 
prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 
2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
1)  do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca 

życia albo
2)  do upływu 12 miesięcy od dnia uprawo

mocnienia się postanowienia orzekające
go przysposobienie 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.

Z urlopu ojcowskiego może skorzystać pra
cownikojciec biologiczny dziecka lub pra
cownikojciec adopcyjny, który przedstawi 
postanowienie sądu o przysposobieniu dziec
ka. Przez przysposobienie powstaje między 
przysposabiającym a przysposobionym taki 
stosunek jak między rodzicami a dziećmi 
(art. 121 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuń
czego).

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny 
wniosek pracownikaojca wychowującego 
dziecko składany w terminie nie krótszym niż 
7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlo
pu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika.

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopu 
ojcowskiego nie uzależniają wymiaru tego 
urlopu od liczby dzieci urodzonych przy 
jednym porodzie, tak jak czynią to przepisy 
dotyczące wymiaru urlopu macierzyńskie
go (podstawowego i dodatkowego) oraz 
urlopu na warunkach urlopu macierzyń
skiego (podstawowego i dodatkowego). 
Wymiar urlopu ojcowskiego w przypadku 
porodu mnogiego jest taki sam jak w przy
padku urodzenia jednego dziecka przy jed
nym porodzie. 

pracownik- 
-ojciec

przysposobienie
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8. Zmiany w zasiłkach 
macierzyńskich

Od 17 czerwca 2013 r. rodzicom wszystkich 
dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. bę
dzie przysługiwać w razie urodzenia jednego 
dziecka 20 tygodni zasiłku macierzyńskiego 
i 6 tygodni zasiłku dodatkowego oraz 26 ty
godni zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu 
rodzicielskiego (niezależnie od liczby dzieci 
urodzonych przy jednym porodzie). Z zasiłku 
macierzyńskiego za okres dodatkowego urlo
pu macierzyńskiego oraz urlopu rodziciel
skiego będą mogli korzystać oboje rodzice, 
tj. zarówno ubezpieczona matka dziecka, jak 
i ubezpieczony ojciec. Z dłuższego zasiłku 
macierzyńskiego będą mogły korzystać osoby 
podlegające ubezpieczeniu chorobowemu 
obowiązkowo (np. pracownicy), jak i dobro
wolnie (np. osoby prowadzące działalność 
gospodarczą czy współpracujące na podsta
wie umowy zlecenia).

8.1. Prawo do zasiłku 
macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje przez 
okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 
okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatko
wego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, okres do
datkowego urlopu na warunkach urlopu ma
cierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskie
go (art. 29 ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
– t.j. Dz.U. z  2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. 
zm.; dalej: ustawa zasiłkowa). 

Urlop macierzyński jest uprawnieniem pra
cowniczym i przysługuje w okresie zatrudnie
nia w związku z urodzeniem się dziec ka. 
Natomiast zasiłek macierzyński jest świad
czeniem z tytułu ubezpieczenia społecznego 
i przysługuje w czasie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego. Prawo do zasiłku macie
rzyńskiego ma każda ubezpieczona, która 
urodziła dziecko w okresie podlegania ubez
pieczeniu chorobowemu.

Prawo do świadczenia przysługuje ubezpie
czonej, która w okresie ubezpieczenia chorobo
wego albo w okresie urlopu wychowawczego:

●● urodziła dziecko,
●● przyjęła na wychowanie dziecko w wieku 

do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o odrocze
niu obowiązku szkolnego – w wieku do 10. 
roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńcze
go z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
w sprawie jego przysposobienia,

●● przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego pod
jęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkol
nego – w wieku do 10. roku życia, na wy
chowanie w ramach rodziny zastępczej, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. 
Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu 

przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje 
nie tylko ubezpieczonej matce dziecka, ale 
także ubezpieczonemu ojcu dziecka. 

PrZyKłaD

Kobieta zatrudniona na podstawie umo
wy zlecenia zawartej na okres 2 lat od 
1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. 
urodziła dziecko 24 kwietnia 2013 r. 
Od pierwszego dnia wykonywania umo
wy zleceniobiorczyni przystąpiła do do
browolnego ubezpieczenia chorobowego. 
Osobie tej od dnia porodu, tj. od 24 kwiet
nia 2013 r., przysługuje zasiłek macie
rzyński za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu macie
rzyńskiego. Zleceniodawca (będący płat
nikiem zasiłków) powinien wypłacić zasi
łek macierzyński za okres od 24 kwietnia 
do 10 września 2013 r. (140 dni). 
Jeżeli ubezpieczona w terminie nie krót
szym niż 14 dni przed zakończeniem po
bierania zasiłku macierzyńskiego za 
wskazany wyżej okres wystąpi do zlece
niodawcy z wnios kiem o wypłatę zasiłku 
macierzyńskiego za okres dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego (np. w pełnym 
wymiarze 6 tygodni), to zleceniodawca 
będzie miał obowiązek uwzględnić ten 
wniosek i wypłacić zasiłek macierzyński 
za okres od 11 września do 22 październi
ka 2013 r. (42 dni). Jeśli ubezpieczona 
wystąpi z wnioskiem o wypłatę zasiłku 
macierzyńskiego za okres urlopu rodzi
cielskiego w terminie nie krótszym niż 
14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, 
to zleceniodawca ma obowiązek wypłacić 
zasiłek macierzyński za ten okres. Przy za
łożeniu, że ubezpieczona wystąpi z wnio
skiem o wypłatę zasiłku za okres odpo
wiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński 
będzie jej przysługiwał za okres 26 tygo
dni, tj. od 23 października 2013 r. do 
22 kwietnia 2014 r. (182 dni). 
W opisanym przypadku zasiłek macie
rzyński za okres urlopu macierzyńskiego 
 

działalność 
gospodarcza

rodzina 
zastępcza
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i dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
powinien wynosić 100% podstawy wy
miaru, natomiast za okres urlopu rodzi
cielskiego – 60% podstawy wymiaru.   

8.2. Urlop rodzicielski i zasiłek 
macierzyński za okres tego urlopu

Nowelizacja wprowadza nowe pojęcie 
– urlop rodzicielski, za który przewiduje prawo 
do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do urlopu 
rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za 
jego okres mają rodzice dzieci urodzonych 
po 31 grudnia 2012 r. Z urlopu rodzicielskiego 
i zasiłku macierzyńskiego mogą korzystać obo
je rodzice dziecka. W takim przypadku łączny 
wymiar urlopu i wypłaty zasiłku nie może 
przekroczyć 26 tygodni. Zasiłek macierzyński 
za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje 
wszystkim ubezpieczonym podlegającym 
ubezpieczeniu chorobowemu (art. 29 ust. 1 
ustawy zasiłkowej). Nie ma przy tym znacze
nia, czy ubezpieczenie chorobowe ma charak
ter obowiązkowy czy dobrowolny. 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres 
urlopu rodzicielskiego mają zatem zarówno 
pracownicy, jak i m.in. osoby wykonujące 
pracę na podstawie umowy zlecenia czy oso
by prowadzące pozarolniczą działalność albo 
osoby z nimi współpracujące (pod warun
kiem że przystąpiły do dobrowolnego ubez
pieczenia chorobowego).

PrZyKłaD 

Zleceniobiorczyni, która urodziła dziec
ko 12 stycznia 2013 r., po wejściu w ży
cie nowelizacji złożyła wniosek do ZUS 
o wypłatę dodatkowego zasiłku macie
rzyńskiego w uzupełniającym wymiarze 
2 tygodni na okres od 29 czerwca do 
12 lipca 2013 r. (14 dni), a następnie 
o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za 
okres urlopu rodzicielskiego w wymia
rze 13 tygodni na okres od 13 lipca do 
11 października 2013 r. (91 dni). 
W połowie sierpnia 2013 r. o udzielenie 
urlopu rodzicielskiego w wymiarze 13 ty
godni wystąpił do swojego pracodawcy 
pracownikojciec wychowujący dziecko. 
Ojciec dziecka wystąpił o udzielenie urlo
pu rodzicielskiego w pozostałym wymia
rze, tj. 13 tygodni, na okres od 1 września 
do 30 listopada 2013 r. (91 dni). 

Takie postępowanie jest prawidłowe, 
ponieważ po zmianie przepisów z urlo
pu rodzicielskiego mogą korzystać obo
je rodzice (nawet równocześnie). Skoro 
łączny okres, na jaki matka i ojciec 
dziecka złożyli wniosek, nie przekracza 
26 tygodni, pracodawca zatrudniający 
pracownikaojca wychowującego dziec
ko ma obowiązek udzielenia mu urlopu 
i wypłaty za ten okres zasiłku, jeżeli jest 
płatnikiem zasiłków. 

8.3. Łączenie wykorzystywania 
dodatkowego  
urlopu macierzyńskiego  
i urlopu rodzicielskiego  
z wykonywaniem pracy

Podczas dodatkowego urlopu macierzyńskie
go i urlopu rodzicielskiego oraz pobierania za
siłku macierzyńskiego za ten okres pracownica 
może łączyć wychowywanie dziecka z pracą 
w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego 
wymiaru czasu pracy. W takim przypadku zasi
łek macierzyński przysługuje w wysokości pro
porcjonalnie pomniejszonej (art. 29 ust. 7 usta
wy zasiłkowej po nowelizacji).

PrZyKłaD

Pracownica urodziła dziecko 18 marca 
2013 r. i z tego tytułu korzysta z urlopu 
i zasiłku macierzyńskiego w okresie od 
18 marca do 4 sierpnia 2013 r. (140 dni). 
Pracownica wykonuje pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Podstawa wymia
ru przysługującego jej zasiłku macie
rzyńskiego wynosi 3680 zł. 18 czerwca 
2013 r. pracownica wystąpiła z wnio
skiem o udzielenie jej dodatkowego urlo
pu macierzyńskiego w wymiarze 6 ty
godni. Jednocześnie złożyła wniosek 
o wyrażenie zgody na podjęcie w tym 
okresie pracy w wymiarze 1/2 etatu.
Pracodawca udzielił pracownicy dodatko
wego urlopu macierzyńskiego bezpośred
nio po urlopie macierzyńskim, tj. od 
5 sierpnia do 15 września 2013 r.  (42 dni). 
Za okres od 5 sierpnia do 15 września 
2013 r. będzie jej przysługiwał zasiłek ma
cierzyński w wysokości zmniejszonej pro
porcjonalnie do wymiaru czasu pracy 
wykonywanej w okresie dodatkowego 
 

umowa  
zlecenia

wychowywanie 
dziecka
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urlopu macierzyńskiego. Za ten okres 
pracownicy będzie zatem przysługiwał 
zasiłek wyliczony z podstawy wymiaru 
–  1840 zł (1/2 z 3680 zł).

8.4. Wysokość zasiłku 
macierzyńskiego

W związku z wejściem w życie nowelizacji, 
począwszy od 17 czerwca 2013 r. zasiłek ma
cierzyński za okres urlopu macierzyńskiego 
i dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy
sługuje (tak jak dotychczas) w wysokości 
100% podstawy wymiaru. 

Natomiast zasiłek macierzyński za okres 
urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysoko
ści 60% podstawy wymiaru. Jeżeli jednak nie 
później niż 14 dni po porodzie pracownica 
wystąpi z wnioskiem o udzielenie jej bezpo
średnio po urlopie macierzyńskim dodatko
wego urlopu macierzyńskiego w pełnym wy
miarze, a bezpośrednio po nim urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygo
dni, to zasiłek macierzyński za okres wszyst
kich tych urlopów (również za okres podsta
wowego urlopu macierzyńskiego) będzie 
wynosił 80% podstawy wymiaru.  

W takim przypadku pracownica będzie mo
gła zrezygnować z udzielonego jej dodatko
wego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ro
dzicielskiego w całości lub w części. Wówczas 
z wnioskiem o niewykorzystaną część urlopu 
dodatkowego lub rodzicielskiego i zasiłek 
macierzyński za ten okres będzie mógł wystą
pić pracownikojciec dziecka. 

W razie rezygnacji pracownicy z urlopu ro
dzicielskiego w pełnym wymiarze należy jej wy
płacić wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za 
okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy 
wymiaru. Wyrównanie to będzie przysługiwało 
tylko wówczas, gdy z urlopu rodzicielskiego 
i zasiłku za ten okres nie skorzysta ojciec dziec
ka (art. 31 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

PrZyKłaD

Pracownica urodziła dziecko 28 lutego 
2013 r. i z tym dniem rozpoczęła korzy
stanie z urlopu i zasiłku macierzyńskie
go, który upłynie 17 lipca 2013 r. (140 
dni).  19 czerwca 2013 r. po wejściu 
w życie nowelizacji przepisów pracow
nica złożyła wniosek o udzielenie jej  
 

 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w pełnym wymiarze 6 tygodni na okres 
od 18 lipca do 28 sierpnia 2013 r. 
(42 dni). Zaraz po nim złożyła wnio
sek o udzielenie urlopu rodzicielskie
go w wymiarze 8 tygodni na okres od 
29 sierpnia do 23 października 2013 r. 
(56 dni) i o wypłatę zasiłku macierzyń
skiego za wszystkie te okresy (w dniu 
złożenia wniosku pracownica zdecydo
wała się na wykorzystanie tylko jednej 
części urlopu rodzicielskiego). Podsta
wa wymiaru zasiłku macierzyńskiego 
obecnie wypłacanego pracownicy wy
nosi 2860 zł (100% podstawy wymiaru 
zasiłku macierzyńskiego).
Za okres dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego (podobnie jak za okres urlo
pu macierzyńskiego) pracownica po
winna otrzymać zasiłek macierzyński 
w wysokości 100%. Kwota zasiłku za 
6 tygodni dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego wyniesie zatem 4003,86 zł, 
co wynika z wyliczenia:
●  2860 zł : 30 = 95,33 zł (kwota zasił

ku macierzyńskiego za 1 dzień dodat
kowego urlopu macierzyńskiego),

●  95,33 zł x 42 dni = 4003,86 zł.
Za okres urlopu rodzicielskiego pra
cownica otrzyma zasiłek macierzyński 
w wysokości 60% podstawy wymiaru 
zasiłku. Za 8 tygodni urlopu rodziciel
skiego pracownica powinna otrzymać 
zasiłek w wysokości 3203,20 zł, co wy
nika z wyliczenia:
●  2860 zł x 60% = 1716 zł, 
●  1716 zł : 30 = 57,20 zł (kwota zasiłku 

macierzyńskiego za 1 dzień urlopu 
rodzicielskiego), 

●  57,20 zł x 56 dni = 3203,20 zł. 

PrZyKłaD

Pracownica, która urodziła dziecko 
9 czerwca 2013 r. i z tym dniem rozpo
częła urlop macierzyński. 18 czerwca 
2013 r. wystąpiła z wnioskiem o udzie
lenie jej bezpośrednio po urlopie ma
cierzyńskim dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego w pełnym wymiarze 
6 tygodni, a bezpośrednio po nim urlo
pu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 
26 tygodni. Pracodawca udzielił pra
cownicy dodatkowego urlopu macie 
 

wyrównanie
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rzyńskiego na okres od 27 października 
(urlop macierzyński zakończy się 26 paź
dziernika) do 7 grudnia 2013 r. (42 dni) 
oraz urlopu rodzicielskiego na okres od 
8 grudnia 2013 r. do 7 czerwca 2014 r. 
(182 dni). Przeciętne miesięczne wyna
grodzenie stanowiące podstawę wymia
ru zasiłku macierzyńskiego wynosi 
w przypadku tej pracownicy 4268 zł.
Ponieważ pracownica nie później niż 
14 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bez
pośrednio po nim urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze 26 tygodni, praco
dawca powinien jej wypłacić (przy założe
niu, że jest płatnikiem zasiłków) zasiłek 
macierzyński za okresy wszystkich trzech 
urlopów w wysokości 80% podstawy wy
miaru (za okres urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
oraz urlopu rodzicielskiego). 
W efekcie kwota zasiłku macierzyńskie
go za jeden dzień każdego urlopu wynie
sie 113,80 zł, co wynika z wyliczenia:
●  4268 zł x 80% = 3414,40 zł, 
●  3414,40 zł : 30 = 113,81 zł (kwota za

siłku macierzyńskiego za 1 dzień każ
dego urlopu). 

Załóżmy, że pracodawca wypłaci pra
cownicy zasiłek macierzyński za okres 
urlopu macierzyńskiego oraz dodatko
wego urlopu macierzyńskiego w wyso
kości 80% podstawy wymiaru zasiłku, 
a pracownica na 14 dni przed zakoń
czeniem dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego złoży pracodawcy wniosek 
w sprawie rezygnacji z urlopu rodziciel
skiego (z urlopu rodzicielskiego nie bę
dzie też korzystał ojciec dziecka). 
W takim przypadku za okres urlopu ma
cierzyńskiego i dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego pracownica otrzyma
łaby zasiłek macierzyński w łącznej wy
sokości 20 713,42 zł oraz jednorazowe 
wyrównanie w kwocie 5179,72 zł, co 
wynika z następującego wyliczenia:
1. Obliczenie zasiłku macierzyńskiego:
113,81 zł (dzienna kwota zasiłku w wy
sokości 80% podstawy wymiaru) × 
× 182 dni (łączny wymiar urlopu ma
cierzyńskiego i dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego) = 20 713,42 zł. 
2. Obliczenie jednorazowego wyrów-
nania zasiłku macierzyńskiego:

●  4268 zł : 30 = 142,27 zł (dzienna 
kwota zasiłku macierzyńskiego w wy
sokości 100% podstawy wymiaru),

●  142,27 zł – 113,81 zł (dzienna kwota 
zasiłku w wysokości 80% podstawy 
wymiaru) = 28,46 zł (kwota wy
równania zasiłku macierzyńskiego za 
1 dzień),

●  28,46 zł x 182 dni (liczba dni za sił
ku macierzyńskiego odpowiadająca 
okre sowi urlopu macierzyńskiego 
i dodatkowego urlopu macierzyń
skiego) = 5179,72 zł (łączna kwota 
wyrównania). 

Ponieważ pracownica zrezygnowała 
z urlopu rodzicielskiego, więc praco
dawca miał obowiązek wypłacić jej wy
równanie zasiłku macierzyńskiego za 
okres urlopu macierzyńskiego i dodat
kowego urlopu macierzyńskiego do 
100% podstawy wymiaru. 

PrZyKłaD

Pracownica zatrudniona w pełnym wy
miarze czasu pracy w dniu wejścia w ży
cie ustawy, tj. 17 czerwca 2013 r., była 
w trakcie wykorzystywania 4 tygodni do
datkowego urlopu macierzyńskiego, któ
rego termin upływa 21 czerwca (dziecko 
urodziło się 5 stycznia 2013 r. i z tym 
dniem pracownica rozpoczęła urlop ma
cierzyński). 20 czerwca 2013 r. wystąpiła 
do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie 
jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w uzupełniającym wymiarze 2 tygodni 
(na okres od 22 czerwca do 5 lipca 
2013 r.), a następnie urlopu rodzicielskie
go w pełnym wymiarze 26 tygodni (na 
okres od 6 lipca 2013 r. do 3 stycznia 
2014 r.) i o wypłatę zasiłku macierzyń
skiego za te okresy. Jednocześnie złożyła 
wniosek o podjęcie pracy w okresie tych 
urlopów, tj. odpowiednio: w wymiarze 
3/4 etatu – w okresie uzupełniającego 
urlopu dodatkowego) i w wymiarze 
1/2 etatu – w okresie urlopu rodziciel
skiego. Pracodawca uwzględnił wniosek 
pracownicy. Podstawa wymiaru zasiłku 
macierzyńskiego wypłacanego pracowni
cy za okres od 5 stycznia do 21 czerwca 
2013 r. wynosiła 2286 zł. 
W efekcie łączenia wykorzystania dodat
kowego urlopu macierzyńskiego w uzu 
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pełniającym wymiarze i urlopu rodziciel
skiego z wykonywaniem pracy – za okres 
wskazanych urlopów pracownicy przy
sługuje zasiłek macierzyński w pro
porcjonalnie zmniejszonej wysokości. 
W okresie wykonywania pracy w wymia
rze 3/4 etatu zasiłek macierzyński nale
ży wyliczyć z 1/4 podstawy wymiaru, 
tj. od kwoty 571,50 zł (1/4 z 2286 zł). 
Kwota zasiłku macierzyńskiego za okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w uzupełniającym wymiarze wyniesie 
266,70 zł, co wynika z wyliczenia: 
●  571,50 zł : 30 = 19,05 zł (dzienna 

kwota zasiłku macierzyńskiego w wy
sokości 100%),

●  19,05 zł x 14 dni = 266,70 zł.
Za okres urlopu rodzicielskiego zasiłek 
macierzyński powinien zostać wyliczo
ny z 1/2 podstawy wymiaru, tj. od kwo
ty 1143 zł (1/2 z 2286 zł). Zasiłek ma
cierzyński za 26 tygodni urlopu 
rodzicielskiego wyniesie 4160,52 zł, 
zgodnie z wyliczeniem: 
●  1143 zł × 60% = 685,80 zł (60% 

podstawy wymiaru zasiłku macie
rzyńskiego),

●  685,80 zł : 30 = 22,86 zł (dzienna 
kwota zasiłku macierzyńskiego),

●  22,86 zł x 182 dni (26 tyg. × 7 dni) = 
= 4160,52 zł.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego 

100% podstawy wymiaru 80% podstawy wymiaru 60% podstawy wymiaru

●● za okres podstawowego 
urlopu macierzyńskiego 
(np. 20 tygodni w przypad
ku urodzenia jednego dziec
ka przy jednym porodzie) 
– jeżeli ubezpieczona w ter
minie do 14 dni po porodzie 
nie wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie jej dodatkowe
go urlopu macierzyńskiego 
oraz urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze,

●● za okres dodatkowego urlo
pu macierzyńskiego (np. 6 
tygodni w przypadku uro
dzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie) – je
żeli ubezpieczona w termi
nie do 14 dni po porodzie 
nie wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie jej dodatkowe
go urlopu macierzyńskiego 
oraz urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze.

za okres podstawowego urlo
pu macierzyńskiego, za okres 
dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego (łącznie 26 tygo
dni w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym 
porodzie) oraz za okres urlo
pu rodzicielskiego (26 tygo
dni) – jeżeli ubezpieczona 
w terminie do 14 dni po poro
dzie wy stą pi z wnios kiem 
o udzielenie jej dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz 
urlopu rodzicielskiego w peł
nym wymiarze.

za okres urlopu rodzicielskie
go, tj. maksymalnie za okres 
26 tygodni – jeżeli ubezpie
czona w terminie do 14 dni 
po porodzie nie wystąpi 
z wnioskiem o udzielenie jej 
dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego oraz urlopu rodzi
cielskiego w pełnym wymia
rze, lecz z takim wnioskiem 
wystąpi po upływie 14 dni.

8.5. Wymiar zasiłku 
macierzyńskiego z tytułu 
urodzenia dziecka w czasie  
urlopu wychowawczego

Nowelizacja uchyliła art. 29 ust. 3 ustawy 
zasiłkowej, stanowiący, że w przypadku gdy 
prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało 
w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek ten 
przysługuje za okres odpowiadający części 
urlopu macierzyńskiego, która przypada po 
porodzie. Oznacza to, że ustawodawca odstą
pił od zasady skracania okresu wypłaty zasiłku 
macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka 

w czasie urlopu wychowawczego. Przed nowe
lizacją okres wypłaty zasiłku za podstawowy 
urlop macierzyński był skracany o 2 tygodnie, 
jeżeli pełny wymiar zasiłku macierzyńskiego 
przypadał w czasie urlopu wychowawczego.

PrZyKłaD

Pracownica, której udzielono urlopu wy
chowawczego na okres 3 lat – od 1 lipca 
2011 r. do 30 czerwca 2014 r., w trakcie 
 

wypłata 
 zasiłku
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tego urlopu 15 lipca 2012 r. urodziła 
dziecko i z tym dniem nabyła prawo do 
urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Ponie
waż pełny wymiar zasiłku macierzyńskie
go (za okres urlopu macierzyńskiego), 
czyli 20 tygodni, zawierał się w okresie 
udzielonego urlopu wychowawczego (od 
15 lipca do 1 grudnia 2012 r.), więc okres 
wypłaty zasiłku uległ skróceniu o 2 tygo
dnie. Pracownica miała zatem prawo do 
zasiłku macierzyńskiego za okres od 
15 lipca do 17 listopada 2012 r., tj. za 
18 tygodni (126 dni).
Załóżmy, że pracownica, o której mowa, 
urodzi dziecko rok później, tj. 15 lipca 
2013 r. W takim przypadku, mimo że 
pełny wymiar zasiłku będzie się zawie
rał w okresie udzielonego urlopu wy
chowawczego, nie należy go skracać 
o 2  tygodnie. Pracownica otrzyma zasi
łek macierzyński za pełny okres, tj. od 
15 lipca do 1 grudnia 2013 r., a więc za 
okres 20 tygodni (140 dni).

8.6. Zmiana w przepisach 
ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych

Przed wejściem w życie nowelizacji pracow
nik, który łączył dodatkowy urlop macierzyń
ski lub dodatkowy urlop na warunkach urlopu 
macierzyńskiego z wykonywaniem pracy 
u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pod
legał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal
nemu i rentowym z obu tytułów. Nowelizacja 
rozszerzyła ten obowiązek również na łączenie 
urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pra
cy. W efekcie pracownik, który łączy dodatko
wy urlop macierzyński lub dodatkowy urlop 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, a tak
że urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy 
u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pod
lega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal
nemu i rentowym z obu tytułów (art. 9 ust. 6b 
ustawy systemowej po nowelizacji).

PrZyKłaD

Pracownik złożył wniosek o urlop rodzi
cielski na okres 6 tygodni i o obniżenie 
wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu 
w tym okresie. Pracodawca będzie zobo
wiązany do odprowadzenia wszystkich 
składek na ubezpieczenia społeczne 
 

 
i ubezpieczenie zdrowotne od wynagro
dzenia tego pracownika. Natomiast kwo
ta zasiłku macierzyńskiego za okres urlo
pu rodzicielskiego będzie stanowić 
podstawę wymiaru składek na ubezpie
czenia emerytalnorentowe, których 
koszt będzie pokrywał budżet państwa.

9. Zmiany w przepisach 
dla funkcjonariuszy  
służb mundurowych

Przepisy ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw wprowadziły zmiany w ustawach doty
czących funkcjonariuszy służb mundurowych 
i żołnierzy zawodowych w zakresie korzystania 
z uprawnień rodzicielskich. Zmiany dotyczą 
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Pań
stwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agen
cji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe
go i Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej, Służby 
Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.

Zmiany w przepisach dotyczących ww. funk
cjonariuszy i żołnierzy polegają przede wszyst
kim na uzupełnieniu katalogu uprawnień 
związanych z macierzyństwem, przysługują
cych tym osobom, o nową instytucję, jaką jest 
urlop rodzicielski, który będzie udzielany na 
zasadach określonych w Kodeksie pracy. 

Ponadto przepisy uzupełniono o regulacje 
dotyczące wysokości uposażenia. Chodzi 
zwłaszcza o określenie uposażenia funkcjona
riuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodo
wych w okresie urlopu macierzyńskiego, dodat
kowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatko
wego urlopu na warunkach urlopu macierzyń
skiego i urlopu rodzicielskiego w wysokości 
analogicznej do wysokości zasiłku macierzyń
skiego otrzymywanego w czasie takich urlopów 
przez pracowników. Wprowadzono również za
sadę wyrównywania wysokości tego uposaże
nia w przypadku rezygnacji z całości lub z czę
ści dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
(dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego) lub z całości urlopu rodziciel
skiego w razie korzystania z tych urlopów na 
podstawie jednego wniosku.

Ponadto zmiany dotyczące służb munduro
wych i żołnierzy zawodowych polegają na uzu
pełnieniu przepisów określających ochronę sto
sunku służby w taki sposób, aby obejmowała 
ona czas korzystania ze wszystkich rodzajów 

wykonywanie 
pracy

uposażenie
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urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzi
cielskich, oraz na umożliwieniu zatrudniania 
pracownika na podstawie umowy o pracę na 
czas określony w celu zastępstwa funkcjonariu
szy niektórych służb, korzystających z urlopów 
związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich.

10. Dostosowanie 
innych przepisów  
do nowych regulacji

Przepisy wprowadzające nowelizację doty
czącą urlopów macierzyńskich i rodzicielskich 
powodują też zmiany innych ustaw. Zmiany te 
są konsekwencją zmian dokonanych w Kodek
sie pracy w odniesieniu do uprawnień rodziciel
skich pracowników. Istotne – z punktu widzenia 
pracodawcy – są zmiany w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy.

W dotychczasowym stanie prawnym praco
dawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania 
składek na Fundusz Pracy oraz FGŚP przez 
okres 36 miesięcy kalendarzowych za osoby po
wracające z urlopu macierzyńskiego, dodatko
wego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wy
chowawczego. Po zmianie przepisów to samo 
zwolnienie będzie miało zastosowanie do pra
cowników powracających również z urlopu ro
dzicielskiego.

W wyniku omawianej nowelizacji zmieniono 
też zasady udzielania urlopu wychowawczego. 
Od 17 czerwca 2013 r. urlopu wychowawczego 
należy udzielać do ukończenia przez dziec
ko 5.  roku życia. Dotychczas urlop ten przysłu
giwał do ukończenia przez dziecko 4 lat. Urlop 
wychowawczy przysługuje nadal w wymiarze 
3 lat na dane dziecko.

ZGODNIE Z PraWEM

Art. 180 Kodeksu pracy
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macie
rzyński w wymiarze:
1)  20 tygodni w przypadku urodzenia 

jednego dziecka przy jednym poro
dzie,

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. (uchylony).
§ 3. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu ma
cierzyńskiego może przypadać przed 
przewidywaną datą porodu.
§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macie
rzyński niewykorzystany przed porodem 
aż do wyczerpania okresu ustalonego 
w § 1.
§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po po
rodzie co najmniej 14 tygodni urlopu ma
cierzyńskiego, ma prawo zrezygnować 
z pozostałej części tego urlopu; w takim 
przypadku niewykorzystanej części urlo
pu macierzyńskiego udziela się pracowni
kowiojcu wychowującemu dziecko, na 
jego pisemny wniosek.
§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pi
semny wniosek w sprawie rezygnacji 
z części urlopu macierzyńskiego, najpóź
niej na 7 dni przed przystąpieniem do 
pracy; do wniosku dołącza się zaświad
czenie pracodawcy zatrudniającego pra
cownikaojca wychowującego dziecko, 
potwierdzające termin rozpoczęcia urlo
pu macierzyńskiego przez pracownika, 
wskazany w jego wniosku o udzielenie 
urlopu, przypadający bezpośrednio po 
terminie rezygnacji z części urlopu macie
rzyńskiego przez pracownicę.
§ 61. Po wykorzystaniu przez pracownicę 
po porodzie urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze 8 tygodni, pracownikowioj
cu wychowującemu dziecko przysługuje 
prawo do części urlopu macierzyńskiego 
odpowiadającej okresowi, w którym pra
cownica uprawniona do urlopu wymaga 
opieki szpitalnej ze względu na stan zdro
wia uniemożliwiający jej sprawowanie 
osobistej opieki nad dzieckiem.
§ 62. W przypadku, o którym mowa 
w § 61, urlop macierzyński pracownicy  
przerywa się na okres, w którym z takiego 
urlopu korzysta pracownikojciec wycho
wujący dziecko.
§ 63. Łączny wymiar urlopu macierzyń
skiego w okolicznościach, o których 
mowa w § 61 i w § 62, nie może przekro
czyć wymiaru określonego w § 1.
§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie 
urlopu macierzyńskiego, pracownikowi
ojcu wychowującemu dziecko przysługu
je prawo do niewykorzystanej części tego 
urlopu.

składki
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