
Art. 1513–1516

Art. 1513. [Rekompensata pracy nadliczbowej w dniu rozkładowo wol-
nym] Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane
w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracowni-
kowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514. [Praca kadry zarządzającej] § 1. Pracownicy zarządzający
w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych ko-
mórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza nor-
malnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę
w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysłu-
guje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian
za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515. [Dyżur] § 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do
pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wy-
konywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub
w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§ 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dy-
żuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może
naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132
i 133.

§ 3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracow-
nikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym
długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego
– wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określo-
nego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagro-
dzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradza-
nia – 60% wynagrodzenia.

§ 4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516. [Rozliczenie czasu pracy w związku z ustaniem stosunku
pracy] § 1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozli-
czeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodze-
nia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 §1, jeżeli w okresie od
początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy praco-
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Art. 1517–1518

wał w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których
mowa w art. 129.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku
pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Rozdział VI. Praca w porze nocnej

Art. 1517. [Pora nocna] § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między go-
dzinami 2100 a 700.

§ 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej do-
bie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej
1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest
pracującym w nocy.

§ 3. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin
na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane
z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

§ 4. Wykaz prac, o których mowa w § 3, określa pracodawca w po-
rozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy
nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pra-
cowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po
zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

§ 5. Przepis § 3 nie dotyczy:
1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu

ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska
albo usunięcia awarii.

§ 6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, praco-
dawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnia-
niu pracowników pracujących w nocy.

Art. 1518. [Rekompensata za pracę w porze nocnej] § 1. Pracownikowi
wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagro-
dzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki
godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustala-
nego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej
stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być za-
stąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wy-
miarowi pracy w porze nocnej.
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Art. 1519–15110

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta

Art. 1519. [Dni wolne od pracy] § 1. Dniami wolnymi od pracy są nie-
dziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną mię-
dzy godziną 600 w tym dniu a godziną 600 w następnym dniu, chyba że
u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Art. 1519a. [Zakaz pracy w święta] § 1. Praca w święta w placówkach
handlowych jest niedozwolona.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę.
§ 3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy

wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną
i codzienne potrzeby ludności.

Art. 15110. [Dopuszczalność pracy w niedziele i święta] Praca w nie-
dziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony
życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo
usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;
3) przy pracy zmianowej;
4) przy niezbędnych remontach;
5) w transporcie i w komunikacji;
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratow-

niczych;
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
8) w rolnictwie i hodowli;
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność

społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
a) (uchylona)
b) zakładach świadczących usługi dla ludności,
c) gastronomii,
d) zakładach hotelarskich,
e) jednostkach gospodarki komunalnej,
f) zakładach opieki zdrowotnej15 i innych placówkach służby zdrowia

przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodo-
bowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

15 Obecnie zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, na podstawie art. 40
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960), która weszła w życie z dniem
15 lipca 2016 r.

69



Art. 15111–15112

g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach
organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
zapewniających całodobową opiekę,

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty,
turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy,
w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele
i święta;

11) przy wykonywaniu prac:
a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyj-
nych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, od-
bieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgod-
nie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których
mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa
w lit. a.

Art. 15111. [Rekompensata za pracę w niedzielę i święto] § 1. Pracow-
nikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 1519a § 3 oraz art. 15110 pkt 1–9 i 11, pracodawca jest
obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych
poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.
§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1

pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracowni-
kowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego,
a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym ter-
minie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511

§ 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.
§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1

pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracowni-
kowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej
w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy
dotyczące pracy w niedzielę.

Art. 15112. [Obowiązek zapewnienia wolnej niedzieli] Pracownik pra-
cujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie
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Art. 152–1542

z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego
w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.

Dział Siódmy. Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

Art. 152. [Definicja; zakaz zrzeczenia] § 1. Pracownikowi przysługuje
prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynko-
wego, zwanego dalej „urlopem”.

§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153. [Nabycie prawa do urlopu] § 1. Pracownik podejmujący pracę
po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzy-
skuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze
1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym nas-
tępnym roku kalendarzowym.

Art. 154. [Wymiar urlopu wypoczynkowego] § 1. Wymiar urlopu wy-
nosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wy-
miarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1;
niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na pod-
stawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541. [Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia] § 1. Do
okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu,
wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy
w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§ 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej sto-
sunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończo-
nego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego
lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542. [Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym] § 1. Urlopu
udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obo-
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Art. 155–1551

wiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, od-
powiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym
dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpo-
wiada 8 godzinom pracy.

§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla któ-
rego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest
niższa niż 8 godzin.

§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze go-
dzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest
dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wy-
korzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika
w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155. [Wliczanie okresów nauki] § 1. Do okresu pracy, od którego
zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany
programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania
czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równo-
rzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.
§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu

pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnie-
nia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego,
co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551. [Urlop w wymiarze proporcjonalnym] § 1. W roku kalenda-
rzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym
do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do
okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku
pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał
urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku

kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do
końca danego roku kalendarzowego,
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Art. 1552–1552a

b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalen-
darzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca
danego roku kalendarzowego,

z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku

kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający
z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio
niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie
może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym
roku u wszystkich pracodawców.

§ 21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika po-
dejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalen-
darzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim
pracodawcą.

§ 3. (uchylony)

Art. 1552. [Wpływ nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczyn-
kowego] § 1. Przepis art. 1551 §1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pra-
cownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu
roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

1) urlopu bezpłatnego;
2) urlopu wychowawczego;

3)16 odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej
służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego
albo ćwiczeń wojskowych;

4) tymczasowego aresztowania;
5) odbywania kary pozbawienia wolności;
6) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po naby-
ciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym,
wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego
roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed
rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługują-
cym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a. [Zaokrąglenie do pełnego miesiąca] § 1. Przy ustalaniu wy-
miaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy

16 Art. 1552 § 1 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2138), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 1553–163

odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgod-
nie z art. 154 § 1 i 2.

§ 2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do
pełnego miesiąca.

§ 3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i na-
wiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym sa-
mym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca doko-
nuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553. [Ustalenie wymiaru urlopu proporcjonalnego] § 1. Przy usta-
laniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu
zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§ 2. Wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzo-
wym nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z art. 154 § 1 i 2.

Art. 156–157. (uchylone)

Art. 158. [Urlop uzupełniający] Pracownikowi, który wykorzystał urlop
za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo
do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159–160. (uchylone)

Art. 161. [Termin udzielenia urlopu] Pracodawca jest obowiązany udzie-
lić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracow-
nik uzyskał do niego prawo.

Art. 162. [Podział urlopu na części] Na wniosek pracownika urlop może
być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna
część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalen-
darzowych.

Art. 163. [Planowanie urlopów] § 1. Urlopy powinny być udzielane
zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod
uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego
toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego
pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§ 11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja
związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego
nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pra-
codawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis
§ 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
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Art. 164–167

§ 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób
przyjęty u danego pracodawcy.

§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po
urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowują-
cego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164. [Możliwe przesunięcie urlopu] § 1. Przesunięcie terminu
urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi
przyczynami.

§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu
szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowo-
dowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165. [Konieczne przesunięcie urlopu] Jeżeli pracownik nie może
rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających
nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3)17 powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe
albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rota-
cyjnie, na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,
pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166. [Niemożność wykorzystania urlopu] Część urlopu niewyko-
rzystaną z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3)18 odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo
pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do
3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego
pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167. [Odwołanie z urlopu] § 1. Pracodawca może odwołać pracow-
nika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają
okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

17 Art. 165 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2138), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

18 Art. 166 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 16.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2138), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pra-
cownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671. [Urlop w okresie wypowiedzenia] W okresie wypowiedzenia
umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący
mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim
przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego,
nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672. [Urlop na żądanie] Pracodawca jest obowiązany udzielić na
żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż
4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie
udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673. [Wymiar urlopu na żądanie] Łączny wymiar urlopu wykorzy-
stanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672

nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby
pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych
stosunkach pracy.

Art. 168. [Najpóźniejsze wykorzystanie urlopu] Urlopu niewykorzysta-
nego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzie-
lić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie
dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169–170. (uchylone)

Art. 171. [Ekwiwalent pieniężny] § 1. W przypadku niewykorzystania
przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania
lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent
pieniężny.

§ 2. (uchylony)
§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pienięż-

nego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wy-
korzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy
na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym praco-
dawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy
o pracę z tym pracodawcą.

Art. 172. [Wynagrodzenie urlopowe] Za czas urlopu pracownikowi
przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie praco-
wał. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie
przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających mie-
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siąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości
wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721. [Ubezpieczenie gwarantujące otrzymanie świadczenia za
czas urlopu] § 1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów
jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu
otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie
przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pie-
niężny, o którym mowa w art. 171.

§ 2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1,
jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwi-
walentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obo-
wiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi
należnościami.

Art. 173. [Upoważnienia] Minister Pracy i Polityki Socjalnej19 określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypo-
czynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Rozdział II. Urlopy bezpłatne

Art. 174. [Urlop bezpłatny na wniosek pracownika] § 1. Na pisemny
wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od
którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące,
strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu
z ważnych przyczyn.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych
odmiennie przepisami szczególnymi.

Art. 1741. [Praca u innego pracodawcy] § 1. Za zgodą pracownika, wy-
rażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bez-
płatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres
ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

19 Obecnie minister właściwy do spraw pracy, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 16
oraz art. 21 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 888 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
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§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychcza-
sowego pracodawcy.

Art. 175. (uchylony)

Dział Ósmy. Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem

Art. 1751. [Definicje pojęć] Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:
1) ubezpieczonej – matce dziecka – należy przez to rozumieć matkę

dziecka niebędącą pracownicą, objętą ubezpieczeniem społecznym
w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 963 i 1247);

2) ubezpieczonym – ojcu dziecka – należy przez to rozumieć ojca
dziecka niebędącego pracownikiem, objętego ubezpieczeniem spo-
łecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

3) pracowniku – innym członku najbliższej rodziny – należy przez to
rozumieć będącego pracownikiem, innego niż pracownik – ojciec
wychowujący dziecko, członka najbliższej rodziny, o którym mowa
w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372, 960, 1248 i 1265);

4) ubezpieczonym – innym członku najbliższej rodziny – należy przez
to rozumieć niebędącego pracownikiem, innego niż ubezpieczony –
ojciec dziecka, ubezpieczonego członka najbliższej rodziny, o którym
mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.

Art. 176. [Prace wzbronione kobietom] § 1. Kobiety w ciąży i kobiety
karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, nie-
bezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny
wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac,
o których mowa w § 1, obejmujący prace:

1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym trans-
portem ciężarów,
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2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki
ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występu-
jących w środowisku pracy i poziomu ich występowania

– kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania
pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet,
przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Art. 177. [Ochrona szczególna pracownicy w ciąży] § 1. Pracodawca
nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży,
a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zacho-
dzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa
wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym
nieprzekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny
przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie
trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony
zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedze-
niem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko
w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest
obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organiza-
cją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności
zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują
świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych
świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą upraw-
nienia pracownicze.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika –
ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyń-
skiego.

Art. 178. [Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze
nocnej] § 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nad-
liczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej
zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie
czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

§ 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie
4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbo-
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wych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139,
jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Art. 1781. [Obowiązki wobec pracownicy ciężarnej zatrudnionej w po-
rze nocnej] Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest
obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób
umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to nie-
możliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wyko-
nywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możli-
wości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny
z obowiązku świadczenia pracy. Przepisy art. 179 § 4–6 stosuje się odpo-
wiednio.

Art. 179. [Zmiana warunków pracy] § 1. Pracodawca zatrudniający pra-
cownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej
w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2, wzbronionej takiej
pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do in-
nej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obo-
wiązku świadczenia pracy.

§ 2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą
dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach
wydanych na podstawie art. 176 § 2 jest obowiązany dostosować warunki
pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć
czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeń-
stwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczaso-
wym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub nie-
celowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy,
a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny
z obowiązku świadczenia pracy.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przy-
padku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychcza-
sowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wy-
nikają z orzeczenia lekarskiego.

§ 4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym
stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do
innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje
dodatek wyrównawczy.

§ 5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 6. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do
innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świad-
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czenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy
pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

§ 7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdza-
jących przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej
pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, uwzględ-
niając zagrożenia dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa występujące w śro-
dowisku pracy.

Art. 1791. [Wniosek o urlop rodzicielski] § 1. Pracownica, nie później
niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej,
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w peł-
nym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1.

§ 2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, pracownica
może dzielić się z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko albo
ubezpieczonym – ojcem dziecka korzystaniem z urlopu rodzicielskiego
albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okre-
sowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 1821c § 2 i 4.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracownika – ojca wychowu-
jącego dziecko, w przypadku gdy ubezpieczona – matka dziecka złożyła
wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiada-
jący okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym
wymiarze, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa.

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 i 3, pisemny wniosek
dotyczący:

1) rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo
w części i powrotu do pracy – składa się pracodawcy w terminie
nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy;

2) udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – składa się
pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem
korzystania z urlopu albo jego części.

§ 5. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnioski, o których mowa
w § 1 i 4. Do wniosków dołącza się dokumenty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 1868a.

Art. 1792–1795. (uchylone)

Art. 180. [Urlop macierzyński; wymiar] § 1. Pracownicy przysługuje
urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie;
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2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym po-
rodzie;

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym po-
rodzie;

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. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać
nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany
przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni
urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego
urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – oj-
ciec wychowujący dziecko;

2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu
macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował
ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki
przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przy-
padku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania za-
siłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres
co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyń-
skiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę
dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

§ 6. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni
urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego
urlopu, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – oj-
ciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek najbliższej
rodziny;

2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu
macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował
ubezpieczony – ojciec dziecka albo ubezpieczony – inny członek naj-
bliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał dzia-
łalność zarobkową.

§ 7. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi
– innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku rezy-
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gnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobierania zasiłku macie-
rzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej
8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypa-
dającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobie-
rania zasiłku macierzyńskiego.

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa
pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części
urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystą-
pieniem do pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany
uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 9. Części urlopu macierzyńskiego, o której mowa w § 4 pkt 1, § 5,
§ 6 pkt 1 i § 7, pracodawca udziela, odpowiednio, pracownikowi – ojcu
wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliż-
szej rodziny, na jego pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym
niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. Do wniosku
dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika –
ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej
rodziny.

§ 10. Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym zakładzie
leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu
na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad
dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu
macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu
w tym szpitalu albo zakładzie leczniczym, jeżeli:

1) część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik –
ojciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek najbliższej
rodziny;

2) osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubez-
pieczony – ojciec dziecka albo ubezpieczony – inny członek najbliższej
rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność za-
robkową.

§ 11. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracowni-
kowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku
przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka pobierania zasiłku ma-
cierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co naj-
mniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego
odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona – matka dziecka prze-
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bywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego
wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 12. W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego
albo ubezpieczonej – matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macie-
rzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi
– ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi
najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego
przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej – matki
dziecka.

§ 13. W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie
urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczoną – matkę dziecka w czasie po-
bierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego
urlopu, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracowni-
kowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części
urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka, nie
wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez:

1) pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyń-
skiego;

2) ubezpieczoną – matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co
najmniej 8 tygodni po porodzie.

§ 14. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu macierzyń-
skiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiada-
jący okresowi tego urlopu w okolicznościach, o których mowa w § 4–7
i § 10–13, nie może przekroczyć wymiaru urlopu macierzyńskiego, o któ-
rym mowa w § 1.

§ 15. W przypadku:
1) zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie

choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, albo nieposiadającej
tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

2) porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym
mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpie-
czeniem,

3) niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez
matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nie-
posiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, legitymującą się
orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

– pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – in-
nemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu
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macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia
przez nią dziecka albo powstania niezdolności do samodzielnej egzysten-
cji.

§ 16. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11–13 i 15,
części urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracow-
nika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka
najbliższej rodziny. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany
uwzględnić wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pra-
cownika – innego członka najbliższej rodziny.

§ 17. W przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą ty-
tułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macie-
rzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż
połowa pełnego wymiaru czasu pracy, pracownikowi – ojcu wychowują-
cemu dziecko przysługuje, w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka,
prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej od dnia podjęcia
zatrudnienia przez matkę dziecka aż do wyczerpania wymiaru, o którym
mowa w § 1. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.

Art. 1801. [Urodzenie martwego dziecka] § 1. W razie urodzenia mar-
twego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pra-
cownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po po-
rodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.
Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym poro-
dzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze
stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

§ 2. W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracow-
nica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od
dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko
przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyń-
ski w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie
krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Art. 181. [Dziecko wymagające opieki szpitalnej] W razie urodzenia
dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała
po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego
urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka
ze szpitala.

Art. 182. [Porzucenie dziecka] W przypadku porzucenia dziecka przez
pracownicę lub umieszczenia dziecka, na podstawie orzeczenia sądu,
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w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, pra-
cownicy nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po
dniu porzucenia dziecka albo umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuń-
czym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Jednakże urlop macierzyń-
ski po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

Art. 1821. (uchylony)

Art. 1821a. [Urlop rodzicielski, wymiar] § 1. Po wykorzystaniu urlopu
macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający
okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzi-
cielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Urlop w wymiarze, o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie
obojgu rodzicom dziecka.

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice
dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie
może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku ma-
cierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego
drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przy-
padku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku
macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego
nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1.

Art. 1821b. (uchylony)

Art. 1821c. [Urlop rodzicielski, zasady udzielania] § 1. Urlop rodzicielski
jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończe-
nia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzysta-
niu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres od-
powiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 czę-
ściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio
po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części
urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Do wniosku
dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 1868a.
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