
Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców 
Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt 
prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących Tobie i Twojemu partnerowi prawach w pracy.

Urlop macierzyński

• Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu i wynosi:

 - 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka,

 - 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci,

 - 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci,

 - 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci,

 - 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej.

• Urlop macierzyński rozpoczyna się zwykle w dniu porodu. Pracownica może jednak korzystać z części urlopu macierzyńskiego przez 
okres nie dłuższy niż 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu, a pozostałą przysługującą jej część urlopu wykorzystać po porodzie.  
W tej sytuacji pracownica powinna złożyć pisemny wniosek zawierający jej imię i nazwisko oraz datę, od której ma być udzielona część 
urlopu macierzyńskiego. Do wniosku powinna dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego 
przewidywaną datę porodu. Wniosek pracownicy wiąże pracodawcę. Nie ma określonego terminu w jakim ten wniosek powinien  
zostać złożony. 

Powiadomienie pracodawcy

• Pracownica, która chce skorzystać z ochrony i uprawnień przyznanych pracownicom w ciąży powinna jak najwcześniej przedstawić 
pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Zaświadczenie może być wydane przez lekarza jakiejkolwiek specjalizacji, 
jednak zwykle będzie to lekarz ginekolog.

• Przepisy nie określają terminu i formy powiadomienia pracodawcy o przewidywanej dacie porodu. Taka informacja zwykle jest 
zawarta w zaświadczeniu od lekarza ginekologa. Informację o przewidywanej dacie porodu należy przekazać pracodawcy w terminie 
umożliwiającym mu organizacyjne przygotowanie na nieobecność pracownicy z własnej inicjatywy lub na jego prośbę.

Kiedy jeszcze pracujesz

• W związku ze zmianą okoliczności, jaką jest stan ciąży pracownicy, pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka na zajmowanym przez 
nią stanowisku. W związku z ciążą pracownicy, pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniego dostosowania jej stanowiska pracy lub 
sposobu wykonywania pracy tak by były zgodne z obowiązującymi przepisami. Przy pracach, w których występują czynniki szkodliwe 
dla kobiet w ciąży, może być konieczne ograniczenie czasu pracy na danym stanowisku, przeniesienie kobiety do innej pracy lub nawet 
zwolnienie jej z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

• Pracownicy przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na przeprowadzanie badań zleconych przez lekarza 
w związku z ciążą, jeżeli badań tych nie można przeprowadzić poza godzinami pracy, np. ze względu na godziny otwarcia przychodni.
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Urlop macierzyński

• Pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach po porodzie, tylko pod warunkiem, że niewykorzystaną 
część tego urlopu przejmie ojciec dziecka, który jest pracownikiem lub jest ubezpieczony z innego tytułu (np. prowadzi działalność 
gospodarczą). W niektórych przypadkach związanych z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez matkę, np. pobyt w 
szpitalu, po 8 tygodniach po porodzie matka może przerwać urlop macierzyński lub z niego zrezygnować, jeśli w pozostałej części 
wykorzysta go ubezpieczony ojciec lub inny członek rodziny. W pozostałych wypadkach matka musi wykorzystać urlop w pełnym 
wymiarze.

• Aby zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego pracownica powinna złożyć wniosek na piśmie na co najmniej 7 dni przed powrotem 
do pracy. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku ojca o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego w jego miejscu pracy 
albo kopię oświadczenia o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający 
okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego.

Wzór wniosku o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni przed przewidywaną datą 
porodu

Miejscowość, data

Dane pracownicy:

Imię i nazwisko 

Adres

Dane pracodawcy lub osoby reprezentującej 
pracodawcę w sprawach prawa pracy: 

Imię i nazwisko 

Adres

WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO PRZED PRZEWIDYWANĄ DATĄ PORODU

Na podstawie art. 180 § 2 Kodeksu pracy, w związku z przewidywaną datą porodu wyznaczoną na dzień ________, wnoszę o udzielenie 
mi części urlopu macierzyńskiego przed tą datą począwszy od ___________.

Do wniosku załączam kopię zaświadczenia lekarskiego, określającego przewidywaną datę porodu.

_____________________

Podpis pracownika

Załącznik:

kopia zaświadczenia lekarskiego, określającego przewidywaną datę porodu
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Urlop macierzyński

• Pracodawca nie decyduje o terminie rozpoczęcia i zakończenia urlopu macierzyńskiego. Wynikają one z przepisów. W związku z tym, 
pracodawca nie musi ustosunkowywać się w żaden sposób do próśb lub wniosków mamy.

• Sytuacja jest bardziej złożona w wypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego i uzależniona jest od trybu wnioskowania o ten urlop. Jeśli 
pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze, będzie mogła z niego zrezygnować na wniosek złożony w terminie 21 dni przed datą powrotu do 
pracy. Jeśli jednak wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego złoży w późniejszym terminie, będzie mogła z niego zrezygnować 
w każdym czasie i powrócić do pracy, ale za zgodą pracodawcy. Przepisy nie zakreślają pracodawcy terminu na wyrażenie tej zgody. 
Należy przyjąć, że musi być ona udzielona w czasie umożliwiającym rodzicowi powrót do pracy w planowanym terminie.

Wzór wniosku w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po 
porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu

Miejscowość, data

Dane pracownicy:

Imię i nazwisko 

Adres

Dane pracodawcy lub osoby  
reprezentującej pracodawcę  
w sprawach z zakresu  
prawa pracy: 

Imię i nazwisko 

Adres

WNIOSEK W SPRAWIE REZYGNACJI Z CZĘŚĆI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 180 § 4 i 8 Kodeksu pracy, rezygnuję z dalszego korzystania z urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia _________. 
Jednocześnie informuję, że pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka.

Do wniosku załączam kopię wniosku ojca dziecka o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego/oświadczenia ojca dziecka o 
przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do 
końca urlopu macierzyńskiego*.

_____________________

Podpis pracownika

Załącznik:

kopia wniosku ojca dziecka o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego/kopia oświadczenia ojca dziecka o przerwaniu 
działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu 
macierzyńskiego*

*niepotrzebne skreślić

Enfamil Premium 2, mleko następne. Karmienie piersią jest najlepszym sposoem żywienia niemowląt.  
Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. PO/ENF/18/0039



Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców 
Urlop tacierzyński i ojcowski

• Ojciec dziecka może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego (po upływie 14 tygodni po porodzie lub wcześniej w niektórych ściśle 
określonych sytuacjach związanych z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez matkę), jeśli zrezygnuje z niego matka 
dziecka.

• Ojcu przysługuje także urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

• W okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego lub z urlopu ojcowskiego ojciec jest chroniony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem 
umowy o pracę. 

Inne urlopy przysługujące rodzicom

• Skorzystanie z pozostałych urlopów związanych z rodzicielstwem (rodzicielskiego czy wychowawczego) nie jest obowiązkowe, a ich 
wymiar, w granicach określonych prawem, zależy od decyzji pracownika.

• Urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze 32 lub 34 tygodni (poród mnogi) po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Prawo do tego urlopu 
przysługuje obojgu rodzicom. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego jednorazowo albo w 
częściach (maksymalnie czterech), następujących bezpośrednio po sobie. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony 
w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko 
kończy 6 rok życia.

• Gdy matka korzysta z urlopu rodzicielskiego, data powrotu do pracy jest uzależniona od trybu, w jakim wnioskowała o jego udzielenie. Jeśli 
pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze, będzie mogła z niego zrezygnować na wniosek złożony w terminie 21 dni przed datą powrotu do pracy. 
Jeśli jednak wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego złoży w późniejszym terminie, będzie mogła z niego zrezygnować w każdym 
czasie i powrócić do pracy, ale za zgodą pracodawcy. Powinna zatem złożyć stosowny wniosek pracodawcy w terminie umożliwiającym mu 
wyrażenie zgody.
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Zasiłek macierzyński

• Zasiłek macierzyński przysługuje w miejsce wynagrodzenia w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego. W celu 
otrzymywania ustawowego zasiłku macierzyńskiego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie urlopu, a w przypadku 
rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego poinformowanie pracodawcy w dowolnej formie o porodzie i złożenie wymaganych dokumentów.

• W celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego należy złożyć u pracodawcy:

 - za okres przed porodem - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, określające przewidywaną datę porodu,

 - za okres po porodzie - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka18.

• Termin na złożenie tych dokumentów nie został określony. Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego nie dojdzie jednak bez ich złożenia, a 
zatem celowe jest złożenie ich jak najwcześniej.

• Aby uzyskać zasiłek macierzyński poród musi nastąpić w okresie, w którym mama jest objęta ubezpieczeniem chorobowym w 
związku z zatrudnieniem. Zasiłek macierzyński przysługuje również, gdy poród nastąpi w okresie przebywania przez matkę na urlopie 
wychowawczym w związku z opieką nad innym dzieckiem.

• W pewnych szczególnych okolicznościach mimo ustania ubezpieczenia chorobowego, zasiłek macierzyński będzie przysługiwał matce od 
daty porodu. Dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca rozwiązał z pracownicą w ciąży umowę niezgodnie z prawem i zostało to stwierdzone 
wyrokiem sądu lub jeżeli kobieta utraciła zatrudnienie wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

• Zasiłek macierzyński jest wypłacany pracownikom w okresie trwania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego:

 - przez ZUS – gdy płatnik składek (pracodawca) zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

 - przez płatnika składek (pracodawcę) – gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

• Jeśli pracownica z góry, w ciągu 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 
urlopu rodzicielskiego w pełnej długości – to przysługuje jej zasiłek macierzyński w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru (czyli 
przeciętnego wynagrodzenia otrzymywanego od pracodawcy) za łączny czas trwania tych urlopów. Jeśli tego nie zrobi zasiłek 
macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz pierwszych 6 albo 8 tygodni (poród mnogi) urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 100 
proc. podstawy wymiaru zasiłku, a zasiłek przysługujący za pozostałą część urlopu rodzicielskiego wynosi 60 proc. podstawy wymiaru. 

• Wypłacanie zasiłku rozpoczyna się od dnia porodu. W praktyce termin wypłaty jest uzależniony od złożenia odpowiednich dokumentów 
(zaświadczenie lekarskie z przewidywaną datą porodu lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka). Zasiłek zacznie być wypłacany 
dopiero po ich przedstawieniu. Jeśli to pracodawca wypłaca zasiłek macierzyński to powinien rozpocząć wypłatę w terminie przyjętym dla 
wypłaty wynagrodzenia. ZUS natomiast wypłaca zasiłek macierzyński na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, ale nie później niż w ciągu 
30 dni od daty złożenia dokumentów.
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