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INFORMACJE OGÓLNE 

Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę  

z kobietą będącą w ciąży. Prawo to nie odnosi się do kobiet, które są zatrudnione na okres próbny (poniżej 

jednego miesiąca) oraz w oparciu o umowę na zastępstwo. 

Kobieta, która pracuje na podstawie umowy o pracę jest objęta ochroną prawną od trzeciego miesiąca 

ciąży. Kiedy umowa na czas określony wygasa po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje ona 

automatycznie przedłużona do dnia porodu. 

W szczególnych przypadkach pracodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie w ciąży. Może 

zrobić to w następujących przypadkach: kiedy firma zatrudniająca pracownicę w ciąży ogłasza upadłość 

lub zostaje zlikwidowana. 

Pracodawca ma także prawo do tego aby zwolnić dyscyplinarnie kobietę w ciąży, gdy dopuści się ciężkiego 

naruszenia obowiązków pracowniczych, przestępstwa lub straci uprawnienia do wykonywania zawodu.  

Istnieje możliwość unieważnienia wypowiedzenia umowy o pracę w sytuacji kiedy  kobieta otrzymała je, 

nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży lub jeśli zaszła w ciążę, będąc na okresie wypowiedzenia.  

Kobieta będąca w ciąży ma prawo do zwolnień z pracy na badania lekarskie które zostały zalecone przez 

lekarza (jeżeli nie można wykonać ich poza godzinami pracy).  

W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za czas nieobecności 

w pracy. 

Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.  

CZAS PRACY KOBIETY W CIĄŻY 

 

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać: 

1. W godzinach nadliczbowych - zakaz ten ma charakter bezwzględny i odnosi się zarówno do pracy  

w godzinach nadliczbowych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jak i ze względu na konieczność 

prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska 

albo usunięcia awarii; 

2. W porze nocnej– pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest zobowiązany na okres jej 

ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli 

jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga 

pracy w porze nocnej; 
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Rodzaj urlopu Wymiar Kto jest uprawniony Inne 

 

 

 

 

Urlop 

Macierzyński 

 

 

20 tygodni w razie urodzenia jednego 

dziecka przy jednym porodzie. 

31 tygodni w razie urodzenia dwojga dzieci 

przy jednym porodzie. 

33 tygodnie w razie urodzenia trojga dzieci 

przy jednym porodzie. 

35 tygodni w razie urodzenia czworga dzieci 

przy jednym porodzie. 

37 tygodni w razie urodzenia pięciorga 

i więcej dzieci przy jednym porodzie. 

 

Matka - pełny urlop. 

Ojciec - część urlopu niewykorzystana 

przez matkę. 

 

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu 

może przypadać przed 

przewidywaną datą porodu. 

 

Po 14 tygodniach matka może 

zrezygnować z urlopu. Pozostałą 

część urlopu musi wykorzystać 

ojciec dziecka. 

Jeżeli pracownica wymaga opieki 

szpitalnej, po wykorzystaniu przez 

nią 8 tygodni urlopu, pracownik –

ojciec wychowujący dziecko ma 

prawo do części tego urlopu 

(łącznie urlop nie może przekroczyć 

pełnego wymiaru). 
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Rodzaj urlopu Wymiar Kto jest uprawniony Inne 

 

 

 

Urlop  

rodzicielski 

Do 32 tygodni  w razie urodzenia 

jednego dziecka przy jednym porodzie. 

 

Do 34  w razie urodzenia więcej niż 

jednego dziecka przy jednym porodzie. 

Urlop przysługuje łącznie obojgu 

rodzicom. 
 

Rodzice mogą korzystać z urlopu 

w tym samym czasie w ramach 

łącznego wymiaru urlopu 32 albo 

34 tygodni. 

Udzielany bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim. Urlop może być 

udzielany jednorazowo lub w nie więcej 

niż 4 częściach nie później niż do 

zakończenia roku kalendarzowego  

w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

Części urlopu powinny przypadać 

bezpośrednio po sobie. Jednak 16 

tygodni urlopu może zostać udzielonych 

niebezpośrednio po sobie. Liczba 

wykorzystanych w tym trybie części 

urlopu rodzicielskiego pomniejsza liczbę 

części przysługującego urlopu 

wychowawczego. 

Jedna część urlopu rodzicielskiego nie 

może być krótsza niż 8 tygodni. Kodeks 

pracy przewiduje przypadki kiedy 

pierwsza część urlopu może być krótsza 

niż 8 tygodni. 

Istnieje możliwość rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego za zgodą pracodawcy. 

Pracownik ma prawo łączenia urlopu 

rodzicielskiego z pracą.  
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POZOSTAŁE INFORMACJE 

 Po porodzie przy wypisie ze szpitala należy wziąć zaświadczenie potwierdzające narodziny dziecka. Owe zaświadczenie należy dostarczyć do 

pracodawcy do 2 tygodni. Do tego czasu należy też określić na jakich zasadach będzie korzystać się z urlopów związanych z rodzicielstwem. 

 Pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica mająca więcej niż jedno 

dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, każda po 45 minut. Jeżeli czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie przysługuje jej jedna przerwa. 

Natomiast kobiecie która zatrudniona jest na czas krótszy niż 4 godziny dziennie nie przysługują przerwy na karmienie. 

 Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy   

w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. 

 Po  zakończeniu  urlopów związanych z rodzicielstwem pracownica powinna uaktualnić okresowe badania lekarskie związane ze zdolnością do 

pracy.

 

Urlop 

Ojcowski 

2 tygodnie. Ojciec wychowujący dziecko. Urlop może być wykorzystany do ukończenia 

przez dziecko 24 miesiąca życia. 

Może być wykorzystany jednorazowo albo 

nie więcej niż w 2 częściach, z których każda 

nie może być krótsza niż tydzień.  

 

 

Urlop 

wychowawczy 

Do 36 miesięcy, nie dłużej niż do roku 

kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 

lat.  

„Dodatkowo" do 36 miesięcy, jeżeli 

z powodu stanu zdrowia potwierdzonego 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga 

osobistej opieki pracownika - nie dłużej niż 

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

Matka lub ojciec. 

Każdemu z rodziców przysługuje 

wyłączne prawo do jednego miesiąca 

urlopu wychowawczego. 

Rodzice mogą oboje korzystać z urlopu 

wychowawczego, ale jego łączny 

wymiar nie może przekroczyć 

podstawowego wymiaru urlopu 

wychowawczego. 

Prawo do urlopu wychowawczego ma 

pracownik, który jest zatrudniony na 

podstawie umowy o pracę. 

Urlopu udziela się w nie więcej niż 5 

częściach. 
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INNE INFORMACJE 

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem poniższych stron internetowych  

Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego 

Prawa kobiet w ciąży 

Urlop macierzyński 

Czym różni się urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego 

Urlopy dla rodziców 

Urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski 

 

 

 

 

  

http://www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-urlopow-macierzynskich-i-rodzicielskiego,12.html
http://babyonline.pl/prawa-kobiety-w-ciazy,p1.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3304714,urlop-macierzynski-2015-i-urlop-rodzicielski-2015-aktualne-zasady-poradnik,id,t.html?cookie=1
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822693,urlop-a-zasilek-macierzynski-komu-przysluguje-ile-wynosi-i-trwa.html
https://rodzina.gov.pl/urlopy/urlopy-dla-rodzicow?dzial=informacje
http://urlopmacierzynski.waw.pl/

