
Czerwiec 2013D³u¿sze urlopy dla rodziców

10 czerwca 2013 r. Prezydent Bronis³aw 
Komorowski podpisa³ ustawê z dnia 28 maja 
2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza 
now¹ instytucjê – tzw. urlop rodzicielski, 
przys³uguj¹cy rodzicom wszystkich dzieci 
urodzonych w roku 2013, którzy odprowa-
dzaj¹ sk³adki na ubezpieczenie chorobowe 
(a wiêc nie tylko zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracê, ale tak¿e, przyk³adowo, 
na podstawie umowy zlecenia), jak równie¿ 
rodzicom, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie 
ustawy (17 czerwca 2013 r.) korzystaj¹ 
z urlopu macierzyñskiego lub dodatkowego 
urlopu macierzyñskiego.

Urlop rodzicielski, niezale¿nie od liczby urodzo-
nych dzieci, wynosi 26 tygodni, co w po³¹czeniu 
z okresem urlopu macierzyñskiego oraz 
dodatkowego urlopu macierzyñskiego skutkuje 
³¹cznym wymiarem:
•  
•  

•  
•  

•  

52 tygodni urlopu,
65, 67, 69 lub 71 tygodni w przypadku 

   porodu mnogiego.

Urlop rodzicielski przys³uguje równie¿ pracowni-
kowi, który przyj¹³ dziecko na wychowanie
i wyst¹pi³ do s¹du opiekuñczego z wnioskiem 
o wszczêcie postêpowania w sprawie przysposo-
bienia dziecka lub przyj¹³ dziecko na wychowanie 
jako rodzina zastêpcza, z wyj¹tkiem rodziny 
zastêpczej zawodowej.

Dodatkowy urlop macierzyñski, dodatkowy urlop na 
warunkach urlopu macierzyñskiego oraz urlop rodzi-
cielski mog¹ byæ dzielone przez oboje rodziców, 
przy czym z urlopu rodzicielskiego rodzice mog¹ 
korzystaæ jednoczeœnie, jednak¿e ³¹czny wymiar 
tego urlopu nie mo¿e równie¿ w takim wypadku 
przekroczyæ 26 tygodni.

Pracownik mo¿e ³¹czyæ korzystanie z:
dodatkowego urlopu macierzyñskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

    macierzyñskiego oraz
urlopu rodzicielskiego

z wykonywaniem pracy, w wymiarze nie wy¿szym 
ni¿ po³owa pe³nego wymiaru czasu pracy. 

Wi¹¿e siê to z proporcjonalnym obni¿eniem 
zasi³ku macierzyñskiego wyp³acanego ³¹cznie 
z wynagrodzeniem za pracê na czêœæ etatu.

Miesiêczny zasi³ek macierzyñski za okres 
urlopu macierzyñskiego i dodatkowego urlopu 
macierzyñskiego wynosi 100% podstawy wymiaru 
zasi³ku. Zasi³ek przys³uguj¹cy za okres urlopu 
rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru. 
W sytuacji, w której pracownica z góry, nie póŸniej 
ni¿ 14 dni po porodzie, z³o¿y wniosek o udzielenie 
jej, bezpoœrednio po urlopie macierzyñskim, 
dodatkowego urlopu macierzyñskiego w pe³nym 
wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pe³nym 
wymiarze – zasi³ek macierzyñski przys³uguje 
w wysokoœci 80% podstawy wymiaru za ca³y okres 
urlopu macierzyñskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyñskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Pracownica, która zmieni zdanie i zrezygnuje 
z zasi³ku macierzyñskiego za okres dodatkowego 
urlopu macierzyñskiego (w pe³nym wymiarze lub 
w jego czêœci) lub za okres urlopu rodzicielskiego 
(w pe³nym wymiarze), otrzyma jednorazowe 
wyrównanie pobranego zasi³ku macierzyñskiego do 
100% podstawy wymiaru zasi³ku, pod warunkiem
niepobrania zasi³ków macierzyñskich za okresy 
powy¿szych urlopów.
 
Omówione zasady wyp³aty zasi³ku macierzyñskiego 
odnosz¹ siê odpowiednio do urlopu na warunkach 
urlopu macierzyñskiego oraz dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyñskiego.

Ustawa stanowi równie¿, ¿e urlop wychowawczy 
bêdzie mo¿na wykorzystaæ do ukoñczenia przez 
dziecko 5. roku ¿ycia (obecnie – 4. roku ¿ycia).
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