
Zrobisz wszystko  
dla dziecka.

My też

Projekt: „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, 
diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” jest realizowany w ramach 
działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką 
i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do mieszkańców 
województwa opolskiego: kobiet w ciąży i po porodzie, noworodków, dzieci do 2 r.ż., ich rodziców i opiekunów 
prawnych oraz personelu medycznego. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia 
społecznego oraz zmniejszy nierówności w zakresie opieki zdrowotnej w województwie opolskim.

URLOP OJCOWSKI – POZNAJ SWOJE PRAWA

1. Jako pracujący ojciec masz prawo do urlopu 
ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni.

2. Urlop ojcowski może być wykorzystany w każdym 
czasie, do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. 

3. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek 
składany w terminie nie krótszym niż siedem dni 
przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu. 

4. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo 
lub w dwóch częściach, nie krótszych niż tydzień. 

5.  Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje 
zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach 
określonych w przepisach Ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa.

1. Karmisz dziecko piersią? Masz prawo do dwóch 
półgodzinnych przerw w pracy.

2.  Jeżeli karmisz więcej niż jedno dziecko, masz prawo 
do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.

3. Przerwy na karmienie wliczane są do czasu pracy, 
na Twój wniosek mogą być udzielane łącznie. 

4. W przypadku gdy pracujesz krócej niż cztery godziny 
dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują.  
Jeżeli czas pracy nie przekracza sześciu godzin 
dziennie, przysługuje Ci jedna przerwa na karmienie.

Kodeks pracy dla 
młodych rodziców 

POZNAJ SWOJE PRAWA

Opolskie dla Rodziny

Udogodnienia dla 
matek karmiących

Partner projektu: Patronat Honorowy

Dowiedz się więcej o projekcie: 
www.dlarodziny-ginekologia.opole.pl



URLOP MACIERZYŃSKI 

POZNAJ SWOJE PRAWA

1. Urlop macierzyński może trwać od 20 do 37 tygodni.

2. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego możesz 
wykorzystać przed przewidywaną datą porodu.

3. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego wynosi 100 proc. 
podstawy wymiaru zasiłku.

4. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego 
masz prawo do urlopu rodzicielskiego.

5. Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni 
urlopu macierzyńskiego masz prawo zrezygnować 
z pozostałej części tego urlopu i wrócić do pracy, jeśli 
pracownik – ojciec wychowujący dziecko lub inny 
członek najbliższej rodziny – wykorzysta pozostałą 
część urlopu lub przez czas odpowiadający okresowi, 
który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, 
będzie sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem.

Przyszła 
mama w pracy

Rozwiązanie umowy o pracę 
za wypowiedzeniem w okresie 
ciąży, urlopu macierzyńskiego 
lub rodzicielskiego może 
nastąpić tylko w razie 
ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy. 

Co musisz wiedzieć 
o urlopie rodzicielskim?
1. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie 

korzystać oboje rodzice dziecka.

2. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego 
masz prawo do urlopu rodzicielskiego. Wynosi on  
32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego 
dziecka, 34 tygodnie przy porodzie mnogim.  

3. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w nie 
więcej niż 4 częściach, przypadających bezpośrednio 
jedna po drugiej; 16 tygodni urlopu rodzicielskiego 
może być udzielone w terminie nieprzypadającym 
bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Liczba 
wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza 
liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

4. Możesz łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu 
w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru 
czasu pracy. Wymiar urlopu ulega wtedy wydłużeniu 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej 
przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub 
jego części, nie dłużej niż do 64 tygodni –  w przypadku 
urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 
a w przypadku porodu mnogiego – do 68 tygodni.

5. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu 
rodzicielskiego wynosi: 100 proc. podstawy wymiaru 
zasiłku za okres do 6 tygodni w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym porodzie, 8 tygodni – 
w przypadku porodu mnogiego; 60 proc. podstawy 
wymiaru zasiłku przez pozostałe tygodnie.

6. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku ubezpieczonej 
pracownicy, która nie później niż 21 dni po porodzie złoży 
wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim 
urlopu rodzicielskiego oraz ubezpieczonej niebędącej 
pracownicą, która wniosek o wypłatę zasiłku 
macierzyńskiego złoży w terminie  
21 dni od daty porodu, wynosi  
80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać 
umowy o pracę w okresie ciąży, ale także w okresie 
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, chyba 
że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie 
umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika 
i reprezentująca pracownika zakładowa organizacja 
związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. 
Przepisu nie stosuje się, jeżeli jesteś zatrudniona 
na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. 

Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony 
lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc 
i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca 
ciąży, zostanie ona przedłużona do dnia porodu. 
Przepisu nie stosuje się, jeżeli umowa została zawarta 
na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika 
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

PRZYSZŁA MAMO, PAMIĘTAJ, ŻE POLSKIE 
PRAWO CHRONI CIĘ OD POCZĄTKU CIĄŻY. 

Maria Łebzuch – radca prawny


