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Agenda webinarium

WWW.INFORAKADEMIA.PL

1. Praca zdalna na żądanie
2. Dni opieki nad dzieckiem
3. Dni wolne z powodu siły wyższej
4. Urlop opiekuńczy
5. Przerwa na karmienie
6. Inne usprawiedliwione nieobecności
7. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
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Praca zdalna na żądanie

Art. 6718. Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym

przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem

zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość (praca zdalna).
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Praca zdalna na żądanie

Art. 6733. § 1. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek

pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze

nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.
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Dni opieki nad dzieckiem

Art. 188. § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat
przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo
2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w
§ 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku, składanym w postaci papierowej lub
elektronicznej, o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla
pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w
górę do pełnej godziny.

§ 4. Przepisy § 1 i 3 w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym,
stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca
z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
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Elastyczna organizacja pracy

Art. 1881. § 1. Pracownik opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku

życia, może złożyć wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zastosowanie do

niego elastycznej organizacji pracy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem

korzystania z elastycznej organizacji pracy.

(…)
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Siła wyższa

Siła wyższa (łac. vis maior) – ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o

charakterze przypadkowym lub naturalnym, którego nie da się uniknąć
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Dni wolne z powodu siły wyższej

Art. 1481. § 1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku
kalendarzowym, z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych
chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego
zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje
pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku
kalendarzowym.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 1, na żądanie
zgłoszone przez pracownika we wniosku najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

§ 4. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika
zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego
pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

§ 5. Przepis § 1 w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym, stosuje się
odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów,
jest niższa niż 8 godzin.

§ 6. Do pracownika, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1832.
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Urlop opiekuńczy

Art. 1731. § 1. Pracownikowi przysługuje urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku
kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem
rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej
opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.
§ 2. Za członka rodziny, o którym mowa w § 1, uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.
§ 3. Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy,
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
§ 4. Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się na wniosek złożony przez pracownika, w postaci
papierowej lub elektronicznej, w terminie 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.
§ 5. We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznej opieki lub
znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia
osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień
pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres
zamieszkania tej osoby.
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Urlop opiekuńczy

Art. 1732. Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego 

zależą uprawnienia pracownicze.
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Przerwa na karmienie

Art. 187. § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw
w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do
dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek
pracownicy udzielane łącznie.

§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie
nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej
jedna przerwa na karmienie.

• Przepis powyższy nie ulega zmianie.
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Pozostałe zwolnienia od pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)
§ 4. [Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z
Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.
§ 5. [Zwolnienie od pracy w związku z obowiązkiem stawienia się pracownika przed
organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia
się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny
w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.
§ 6. [Zwolnienie od pracy w związku z obowiązkiem stawienia się pracownika przed
organem administracji publicznej]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się
na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury,
policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.
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Pozostałe zwolnienia od pracy

§ 7. [Zwolnienie od pracy w związku wykonywaniem przez pracownika czynności biegłego]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności
biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium
do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku
kalendarzowego.
§ 8. [Zwolnienie od pracy pracownika - członka komisji pojednawczej]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do wzięcia udziału w
posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to także pracownika
będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym.
§ 9. [Zwolnienie od pracy w związku z badaniami lekarskimi i szczepieniami ochronnymi]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania
obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu
chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.
§ 10. [Zwolnienie od pracy w związku z postępowaniem prowadzonym przez NIK]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w charakterze świadka w
postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do
udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty.
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Pozostałe zwolnienia od pracy
§ 11. [Zwolnienie od pracy w związku z udziałem pracownika w działaniach i akcjach ratowniczych]
1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:
1) będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych
i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu
roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze;
2) będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas niezbędny do uczestniczenia
w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;
2a) będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra
właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych do udziału w postępowaniu;
2b) będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR" - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku
koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania
i Ratownictwa;
3) na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych
przepisach.
2. Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym
przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu
pożarniczym - na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.
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Pozostałe zwolnienia od pracy

§ 12. [Zwolnienie od pracy pracownika oddającego krew]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony
przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy
pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację
krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od
pracy.
§ 13. [Zwolnienie od pracy pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne]
1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-
rozwojowej; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub
24 godzin w miesiącu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracownika w razie prowadzenia szkolenia na kursie
zawodowym.
§ 14. [Zwolnienie od pracy w pracownika – członka rady nadzorczej]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem rady nadzorczej,
działającej u zatrudniającego go pracodawcy, na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej
rady.
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Pozostałe zwolnienia od pracy

§ 15. [Zwolnienie od pracy w związku ze ślubem, urodzeniem się dziecka, zgonem członka
rodziny]

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu
małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata,
teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika
lub pod jego bezpośrednią opieką.
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Pozostałe zwolnienia od pracy

§ 16. [Zachowanie prawa do wynagrodzenia]

1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b,
§ 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

2. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w
§ 5-7, 10 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość
utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od
właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach
przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy
prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas
zwolnienia.
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Zapraszamy do zadawania pytań



Paweł Ziółkowski
prawnik, ekspert w dziedzinie prawa pracy i podatków

Nieobecności pracownicze 
po nowelizacjach Kodeksu pracy


