
Prawo – pracownik i pracodawca

kwartalnik bezpłatny, nr 1/2011

Poradnik

Obywatela

Bliżej



www.prawo.kolping.pl

– 2 –

Bliżej 
Obywatela
1 (1) / 2011

W NUMERZE:

ŚWIADECTWO PRACY 
A UMOWY TERMINOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
KIEDY BADANIA WSTĘPNE 
NIE SĄ KONIECZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
TATA OPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM . . . . . . . . . . . . . .5
PRACOWNIK NA CHOROBOWYM . . . . . . . . . . . 11
DNI WOLNE OD PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

BEZPŁATNY KWARTALNIK „BLIŻEJ OBYWATELA”

Wydawca: 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel. 012 418 77 70, faks 012 418 77 76
e-mail: kolping@kolping.pl
www.kolping.pl
Bożena Michałek (menadżer projektu) 

Redakcja: 
Eliza Marks
e – mail: prawo-krakow@kolping.pl

Opracowanie gra iczne i druk:
Drukarnia Gry ix, 32-086 Węgrzce, ul. B3 nr 5

Niniejszy poradnik jest wydawany w ramach projektu „Bliżej Obywatela 
– poradnictwo prawne i obywatelskie”   (www.prawo.kolping.pl)

Projekt „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” współ-
inansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

(POKL Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4. „Rozwój potencjału 
trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2.” Rozwój dialogu obywatelskiego”)



– 3 –

Bliżej 
Obywatela

1 (1) / 2011

ŚWIADECTWO PRACY 
A UMOWY TERMINOWE
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wydanie 
pracownikowi świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu stosunku pracy. W przypadku zawierania z tym 
samym pracownikiem kolejnych umów terminowych reguła ta 
ulega jednak pewnej mody ikacji. 

Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie kolejnych 
umów terminowych (czy to umowy na okres próbny, na czas okre-
ślony, czy na czas wykonywania określonej pracy) ma obowiązek 
wydania świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy 
zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 
24 miesięcy. W konsekwencji nawet jeżeli kolejne umowy ter-
minowe pomiędzy tym samym pracodawcą a pracownikiem nie 
będą zawierane bezpośrednio po sobie, pracodawca i tak będzie 
zwolniony z obowiązku wydawania świadectwa; obowiązujące 
od niedawna nowe rozwiązania dopuszczają wystąpienie dłuż-
szej przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami. 
Dwudziestoczteromiesięczny okres liczony jest od dnia zawarcia 
pierwszej takiej umowy terminowej; świadectwo pracy powinno 
zostać wydane w dniu upływu tego terminu. Wyjątek stanowi sy-
tuacja, w której rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy terminowej 
nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego 
terminu. W takim wypadku świadectwo pracy powinno zostać wy-
dane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy. Co istotne, 
pracownik ma prawo w każdym czasie żądać wydania świadectwa 
pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej z za-
wartych umów terminowych. Może również domagać się jednego 
świadectwa obejmującego cały okres zatrudnienia przypadającego 
przed zgłoszeniem żądania. W celu uzyskania takiego świadectwa 
pracy pracownik musi przedłożyć pracodawcy pisemny wniosek. 
Pracodawca ma 7 dni na przygotowanie stosownego dokumentu.

Wskazane rozwiązania obowiązują od niedawna i znajdą za-
stosowanie do umów terminowych zawartych od dnia wejścia 
w życie ustawy nowelizującej, tzn. od dnia 21 marca 2011 r. Jeżeli 
w tym dniu kolejna umowa terminowa − zawarta pomiędzy tymi 
samymi stronami bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
wcześniejszej umowy − już trwała, w zakresie praw i obowiąz-
ków dotyczących wydawania świadectwa pracy zastosowanie 
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znajdą dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że jeżeli bezpośred-
nio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracodawca 
nawiązuje z tym samym pracownikiem kolejną umowę, świadec-
two pracy wydawane jest wyłącznie na żądanie pracownika. 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy − tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy − Kodeks pracy − Dz. U. 

Nr 36, poz. 181.

KIEDY BADANIA WSTĘPNE 
NIE SĄ KONIECZNE
Każda osoba przyjmowana do pracy musi być, co do zasady, pod-
dana wstępnym badaniom lekarskim. Wyjątek stanowią pracow-
nicy przyjmowani ponownie do pracy u danego pracodawcy na 
to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warun-
kach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę. 

Jeszcze do niedawna konieczne było bezpośrednie zawarcie jed-
nej umowy po drugiej. Obecnie przerwa pomiędzy kolejnymi 
umowami nie może przekroczyć 30 dni. Do trzydziestodniowego 
okresu wliczany jest okres po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy 
przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy 
nowelizującej, tzn. przed dniem 21 marca 2011 r. Jeżeli pracownik 
w ostatnim czasie miał wykonywane u innego pracodawcy wstęp-
ne bądź okresowe badania lekarskie, nie zwalnia to nowego praco-
dawcy od skierowania na swój koszt przyjmowanego pracownika 
na takie badania. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pra-
cy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 
Możliwość niewykonywania badań wstępnych wobec zatrud-
nianych ponownie pracowników nie zwalnia pracodawcy 
z obowiązku kierowania ich na badania okresowe i kontrolne. 
Częstotliwość i zakres badań okresowych określona jest przez 
wskazówki metodyczne, przy czym lekarz przeprowadzający 
badania pro ilaktyczne ma prawo poszerzyć zakres badań oraz 
wyznaczyć krótszy termin kolejnego badania. 

Obowiązku kierowania na badania lekarskie nie mają pracodaw-
cy powierzający osobom wykonywanie różnego rodzaju prac 

30   
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na podstawie umów cywilnoprawnych. Żadne przepisy nie dają 
podstaw do traktowania takich osób na równi z pracownikami, 
pracodawca nie ma więc obowiązku kierowania ich na swój koszt 
na badania lekarskie czy szkolenie bhp. Praktyka taka stosowana 
jest szczególnie wobec nowych osób, rozpoczynających dopiero 
współpracę z danym pracodawcą, który bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów przed podpisaniem dłuższego kontraktu i zain-
westowaniem w pracownika ma możliwość sprawdzenia przy-
datności danej osoby. 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy − tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy − Kodeks pracy − Dz. U. 

Nr 36, poz. 181.

TATA OPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM
Prawa czynnych zawodowo kobiet opiekujących się dziećmi są po-
wszechnie znane. Świadomość uprawnień ojców w tym zakresie 
jest jednak ciągle bardzo nikła. Tymczasem przepisy prawa pra-
cy przewidują szereg rozwiązań dla ojców, którzy chcą poświę-
cić swoim dzieciom więcej czasu, podzielić się z kobietą opieką 
nad dziećmi, czy też umożliwić jej powrót do życia zawodowego. 

Podstawowym uprawnieniem pracownika-ojca wychowujące-
go dziecko jest możliwość przejścia na urlop ojcowski. Jest to 
uprawnienie ściśle związane z jego osobą, dlatego nie może z nie-
go skorzystać nikt inny. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługu-
je niezależnie od tego, czy pracownik-ojciec korzystał z urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Do końca 2011 r. wymiar omawianego urlopu wynosi 1 tydzień; 
od 2012 r. będą to 2 tygodnie. 
Ojciec biologiczny dziecka może skorzystać z uprawnienia w każdym 
czasie do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Może więc 
zdecydować się na przejście na urlop w czasie, gdy matka dziecka 
korzysta z urlopu macierzyńskiego, jak też w późniejszym okre-
sie, kiedy na przykład matka dziecka zdecyduje, że wraca do pracy.
Inaczej jest w przypadku ojców przysposabiających dzieci; mogą 
oni wykorzystać urlop ojcowski w ciągu 12 miesięcy od dnia upra-
womocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie. 
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Taką formą opieki można więc w tym wypadku otoczyć dzieci 
starsze niż roczne. Uprawnienie to przysługuje jednak tylko wo-
bec dzieci do 7 roku życia, albo do 10 roku życia, jeżeli podjęta zo-
stała wobec dziecka decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Ojciec, który zdecyduje się na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, 
musi najpóźniej na 7 dni przed planowanym przejściem na urlop 
złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie. Co istotne, 
pracodawca ma obowiązek przychylić się do wniosku.
Jeżeli pracownik z powodu korzystania z urlopu ojcowskiego nie 
może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym wcze-
śniej terminie, albo dokończyć już rozpoczętego, pracodawca ma 
obowiązek udzielić go w późniejszym terminie. Pracownik może 
na przykład wnioskować o udzielenie urlopu wypoczynkowego 
bezpośrednio po urlopie ojcowskim; pracodawca ma obowiązek 
uwzględnić taki wniosek. 

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może również odbyć 
część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną z różnych powo-
dów przez matkę dziecka. 
Pracownica nie ma obowiązku sama wykorzystywać urlopu ma-
cierzyńskiego w pełnym wymiarze; obowiązkowe jest tylko 14 
pierwszych tygodni po porodzie (tygodnie urlopu macierzyń-
skiego wykorzystanego przed porodem nie podlegają wliczeniu). 
Po tym czasie kobieta ma prawo zadecydować o przerwaniu urlo-
pu i powrocie do pracy. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby 
resztę niewykorzystanego urlopu wykorzystał pracownik-ojciec  
wychowujący dziecko. W tym celu:

• pracownik-ojciec dziecka musi złożyć do swojego pracodawcy 
wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, wskazując w 
nim termin rezygnacji przez matkę z części urlopu macierzyń-
skiego oraz czas pozostały do końca gwarantowanego przez 
przepisy urlopu macierzyńskiego;

• pracownica-matka, najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą 
powrotu do pracy, musi przedłożyć swojemu pracodawcy pi-
semny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macie-
rzyńskiego, dołączając do niego zaświadczenie pracodawcy 
zatrudniającego pracownika-ojca potwierdzające termin roz-
poczęcia przez tego ostatniego urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. 
W chwili przejęcia przez ojca dziecka urlopu macierzyńskiego 
kobieta traci szczególną ochronę trwałości stosunku pracy, jaką 
była objęta, przebywając na urlopie.
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Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo (lecz nie obo-
wiązek) do części urlopu macierzyńskiego również w sytuacji, 
gdy matka dziecka z uwagi na stan zdrowia wymaga hospitali-
zacji. Przejście w takich okolicznościach na urlop macierzyński 
przez ojca może jednak nastąpić dopiero po 8 tygodniach od 
porodu i to pod warunkiem, że wymagający leczenia szpitalne-
go stan zdrowia matki dziecka uniemożliwia jej osobiste spra-
wowanie opieki nad noworodkiem. W takim wypadku jednak 
urlop macierzyński kobiety ulega wyłącznie przerwaniu, co 
oznacza, że: 

• kiedy minie przeszkoda uniemożliwiająca osobiste sprawowa-
nie opieki nad dzieckiem, kobieta na powrót korzysta z urlopu 
macierzyńskiego,

• w czasie przerwy zarówno ojciec przebywający na urlopie 
macierzyńskim, jak i matka dziecka przebywająca w szpitalu 
korzystają ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy.

Aby pracownik-ojciec dziecka mógł przejść na urlop macierzyń-
ski podczas pobytu matki dziecka w szpitalu, musi przedłożyć 
swojemu pracodawcy, poza wnioskiem o udzielenie urlopu, 
dwa dokumenty: 
• zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka wykorzystała 

po porodzie 8 tygodni urlopu,
• skierowanie matki do szpitala, ze wskazaniem daty, od której 

leczenie będzie rozpoczęte, lub zaświadczenie o przebywaniu 
kobiety na leczeniu w danej placówce szpitalnej i niemożności 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Łączny wymiar wykorzystywanego w taki sposób urlopu macie-
rzyńskiego nie może przekroczyć wymiaru określonego przez 
przepisy kodeksu pracy.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma również prawo do 
urlopu macierzyńskiego w razie zgonu pracownicy-matki w cza-
sie trwania urlopu macierzyńskiego. W takim wypadku przysłu-
guje mu niewykorzystana przez nią część urlopu.

Choć nie zostało to w przepisach wyraźnie powiedziane, w dok-
trynie przejmuje się, że takie samo uprawnienie przysługuje 
pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w przypadku po-
rzucenia dziecka przez matkę w trakcie trwania urlopu macie-
rzyńskiego. Wówczas pracownik może złożyć do pracodawcy 
wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego.
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Jeżeli pracownik z powodu korzystania z urlopu macierzyń-
skiego nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w usta-
lonym wcześniej terminie albo dokończyć już rozpoczętego, 
pracodawca ma obowiązek udzielić go w późniejszym termi-
nie. Podobnie jak w przypadku urlopu ojcowskiego pracownik 
może wnioskować o udzielenie urlopu wypoczynkowego bez-
pośrednio po urlopie ojcowskim, a pracodawca ma obowiązek 
uwzględnić taki wniosek. 

Przepisy dają pracownicom możliwość przedłużenia urlopu ma-
cierzyńskiego o kolejne tygodnie (w przypadku urodzenia jedne-
go dziecka są to do końca 2011 r. maksymalnie dodatkowe 2 tygo-
dnie, w latach 2012−2013 będą to 4 tygodnie, od 2014 ma to być 
6 tygodni; w przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej 
niż jednego dziecka wymiar dodatkowego urlopu wynosi w ko-
lejnych latach maksymalnie: 3, 6 oraz 8 tygodni). Uprawnienie 
to dotyczy również pracowników-ojców wychowujących dziec-
ko. Mogą oni przejść na dodatkowy urlop zarówno w przypadku, 
gdy to oni korzystali z pozostałej części podstawowego wymiaru 
urlopu macierzyńskiego, jak i wówczas, gdy kobieta wykorzysta-
ła urlop w podstawowym wymiarze w całości sama, jednak zre-
zygnowała z możliwości przejścia na dodatkowy urlop.
Dodatkowy urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracow-
nika, złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia urlopu. Co istotne, przepisy przewidują, że dodatko-
wy urlop jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu 
macierzyńskiego w podstawowym wymiarze.
Przepisy przewidują również możliwość łączenia dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy 
udzielającego urlopu. Wymiar czasu pracy nie może jednak prze-
kroczyć połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Dodatkowy urlop 
udzielany jest na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.

Jeżeli w trakcie korzystania przez pracownicę z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego będzie ona ze względu na stan zdrowia 
zmuszona poddać się hospitalizacji i jednocześnie nie będzie 
mogła sprawować opieki nad nowonarodzonym dzieckiem, pra-
cownik-ojciec wychowujący dziecko, podobnie jak w przypadku 
podstawowego urlopu macierzyńskiego, będzie mógł przez ten 
czas zastąpić kobietę, przejmując za nią urlop macierzyński. 
Pracownik ma również prawo wykorzystania pozostałej części 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pra-
cownicy w trakcie przebywania na takim urlopie.
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Jeżeli pracownik z powodu korzystania z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego 
w ustalonym wcześniej terminie albo dokończyć już rozpoczęte-
go, pracodawca ma obowiązek udzielić go w późniejszym termi-
nie. Również w tym wypadku pracownik ma prawo wnioskować 
o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie oj-
cowskim, a pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek. 

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna pozostający w stosunku pracy 
przyjmując dziecko na wychowanie i występując do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
przysposobienia lub przyjmując dziecko na wychowanie jako ro-
dzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej nie-
spokrewnionej z dzieckiem), uzyskują prawo do urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego. Nie mogą jednak korzystać z tego 
uprawnienia jednocześnie, mogą za to podzielić urlop między sobą.

Rodzice przysposabiający dziecko mają także prawo do dodat-
kowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Sposób 
i warunki jego udzielania, jak również możliwość łączenia urlopu 
z pracą są takie same jak w przypadku dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego.

Jeżeli z urlopu w podstawowym wymiarze bądź urlopu dodatko-
wego korzysta kobieta, która ze względu na stan zdrowia wymaga 
opieki szpitalnej uniemożliwiającej jej sprawowanie opieki nad 
dzieckiem, w okresie jej niedyspozycji z urlopu może korzystać 
pracownik. Również w przypadku zgonu pracownicy w trakcie 
trwania jednego z omawianych urlopów pracownik wychowują-
cy dziecko może przejąć niewykorzystaną część urlopu.

Podobnie jak w przypadku omówionych wcześniej urlopów, je-
żeli pracownik z powodu korzystania z urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego w jego podstawowym lub dodatkowym 
wymiarze nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w usta-
lonym wcześniej terminie albo dokończyć już rozpoczętego, pra-
codawca musi udzielić go w późniejszym terminie. Także w tym 
wypadku pracownik może wnosić o udzielenie urlopu wypo-
czynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim, czemu praco-
dawca nie może się sprzeciwić. 

Pracownicy wychowujący dziecko, własne lub przysposobione, 
którzy zdecydują się na przejście na którykolwiek z wymienio-
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nych powyżej urlopów, są w tym okresie dodatkowo chronieni 
przez prawo. 
Przede wszystkim po zakończeniu przez pracownika-ojca 
wychowującego dziecko urlopu ojcowskiego, urlopu macie-
rzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracodaw-
ca ma obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy na 
dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe 
na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed roz-
poczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadają-
cym jego kwali ikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem 
za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. 

Odpowiednie zastosowanie znajdują również przepisy dotyczące:

• wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy; chodzi o sy-
tuację, w której pracownikowi podejmującemu pracę w wy-
niku przywrócenia do pracy zwracane jest wynagrodzenie za 
czas pozostawania bez pracy. Jeżeli umowa o pracę została 
z takim pracownikiem rozwiązana w trakcie trwania urlopu 
ojcowskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozo-
stawania bez pracy,

• skutków niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania 
określonej pracy. Przepisy przewidują, że jeżeli wypowiedze-
nie takie miało miejsce w trakcie przebywania pracownika na 
urlopie ojcowskim, sąd może wydać orzeczenie o bezskutecz-
ności wypowiedzenia, o przywróceniu pracownika do pracy 
lub o odszkodowaniu. Jeżeli pracownik wnosi o uznanie wy-
powiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, 
sąd może orzec o odszkodowaniu tylko w przypadku ogło-
szenia przez pracodawcę upadłości lub likwidacji,

• skutków wadliwego rozwiązania przez pracodawcę umowy 
o pracę bez wypowiedzenia. W przypadku przywrócenia do 
pracy pracownika, z którym rozwiązano umowę w trakcie 
trwania urlopu ojcowskiego, wynagrodzenie za okres pozo-
stawania bez pracy przysługuje mu za cały ten czas,

• zakazu wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę z pra-
cownikami przebywającymi na urlopie ojcowskim (chyba że 
zachodzą przesłanki uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne 
i reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związ-
kowa wyrazi na to zgodę albo pracodawca ogłosił upadłość 
lub likwidację.
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Omawiane powyżej urlopy są uprawnieniami pracowniczymi, 
co oznacza, że przysługują osobom zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej 
umowy o pracę. Za czas korzystania przez pracownika-ojca wycho-
wującego dziecko z urlopu ojcowskiego, urlopu macierzyńskie-
go, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego wypłacany jest zasiłek macierzyński. 
Nie oznacza to jednak, że osoby, które na przykład prowadzą 
działalność gospodarczą albo świadczą pracę na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej, pozbawione są jakiejkolwiek pomocy. Jeżeli 
bowiem są one objęte czy to obowiązkowo, czy też dobrowolnie 
ubezpieczeniem chorobowym i w czasie trwania tego ubezpie-
czenia przerwą pozarolniczą działalność lub inną działalność 
zarobkową w celu podjęcia opieki nad wychowywanym przez 
siebie dzieckiem, będą również mogły ubiegać się o wypłatę 
zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami jako 
okres odpowiednio: urlopu ojcowskiego, urlopu macierzyńskie-
go, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego. 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-

nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 77, poz. 512 z późn. zm. 

PRACOWNIK NA CHOROBOWYM
Przez kilka pierwszych dni choroby pracownik ma prawo do po-
bierania od pracodawcy tzw. wynagrodzenia chorobowego. Jego 
wysokość jest uzależniona od przyczyny niezdolności do pracy, 
zaś okres pobierania − od wieku pracownika. Przepisy określają 
moment, od którego ciężar wypłaty zasiłku chorobowego przyj-
muje na siebie zakład ubezpieczeń.

Pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie za czas nie-
zdolności do pracy w wysokości:

• 80% wynagrodzenia, jeżeli niezdolność do pracy spowodowa-
na została chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą 
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zakaźną; wynagrodzenie może być wyższe, jeżeli obowiązu-
jące u danego pracodawcy przepisy płacowe przewidują taką 
możliwość. Choć przepisy kodeksu pracy nie regulują tej kwe-
stii, przyjmuje się, że prawo do wynagrodzenia chorobowego 
mają również osoby przebywające w zamkniętym zakładzie 
opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnień;

• 100% wynagrodzenia, jeżeli powodem niezdolności do 
pracy jest:

 wypadek w drodze do pracy lub z pracy,
 choroba pracownicy będącej w ciąży,
 poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewi-
dzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek 
i narządów,
 poddanie się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i na-
rządów.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oblicza się według 
takich samych zasad, jakie obowiązują przy obliczaniu zasiłku 
chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę za 
czas niezdolności do pracy trwającej łącznie w ciągu roku kalen-
darzowego do:

• 33 dni, w przypadku pracowników do 50 roku życia;
• 14 dni, w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia.

Przypadające w danym roku kalendarzowym okresy niezdolno-
ści do pracy − bez względu na długość ich trwania, występujące 
pomiędzy nimi przerwy oraz powody powstania niezdolności − 
są sumowane. Jeżeli tak ustalony łączny czas trwania niezdol-
ności do pracy jest dłuższy od okresu, w którym pracownik jest 
uprawniony do pobierania wynagrodzenia chorobowego, zysku-
je on prawo do zasiłku chorobowego.

Szczególne regulacje dotyczące pracowników, którzy ukoń-
czyli 50 rok życia, znajdują zastosowanie po roku kalenda-
rzowym, w którym pracownik osiągnął wskazany wiek.

Wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie za czas niezdol-
ności do pracy nie przysługuje w przypadkach, w których pra-
cownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Chodzi o sytuacje, 
w których pracownik, pomimo niezdolności do pracy, nie naby-
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wa w ogóle prawa do zasiłku chorobowego albo prawo to traci na 
skutek wystąpienia określonych zdarzeń. 

Pracownik nie nabywa więc prawa do zasiłku chorobowego i tym 
samym do wynagrodzenia chorobowego:

• w okresie pierwszych 30 dni zatrudnienia (ubezpieczony na-
bywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nie-
przerwanego ubezpieczenia chorobowego);

• w przypadku powstania niezdolności do pracy w okresie urlo-
pu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowa-
nia i odbywania kary pozbawienia wolności;  

• za czas niezdolności do pracy spowodowanej w wyniku umyśl-
nego przestępstwa lub wykroczenia;

• za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy spowodowa-
nej nadużyciem alkoholu.

Prawo do zasiłku chorobowego (i co za tym idzie do wynagrodze-
nia chorobowego) pracownik traci, jeżeli w okresie zwolnienia 
wykonuje inną pracę zarobkową albo gdy wykorzystuje zwolnie-
nie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Jeżeli 
przyczyną niezdolności do pracy jest kwarantanna, pracowniko-
wi nie przysługuje zasiłek także wówczas, gdy nie podjął pracy 
niezabronionej, odpowiadającej jego kwali ikacjom lub do której 
może być przyuczony, zaproponowanej przez pracodawcę.

Wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego wynosi co do za-
sady 80% podstawy wymiaru zasiłku. Kwota ta zmienia się jed-
nak, jeżeli:

• niezdolny do pracy pracownik przebywa w szpitalu − wówczas 
zasiłek wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku;

• niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy 
przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się nie-
zbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandyda-
tów na dawców komórek, tkanek i narządów, wskutek podda-
nia się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów albo 
na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy − wówczas 
wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

Należy przy tym nadmienić, że od dnia 1 stycznia 2011 r. pracow-
nicy, którzy ukończyli 50 lat, za okres pobytu w szpitalu od 15 do 
33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym mają pra-
wo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% wymiaru zasiłku. 
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Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-

nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 77, poz. 512 z późn. zm. 

DNI WOLNE OD PRACY
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę powinny 
co do zasady pracować 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin 
tygodniowo, przez 5 dni w tygodniu. Oznacza to, że pracownik 
zatrudniony w podstawowym rozkładzie czasu pracy ma pra-
wo do dwóch dni wolnych w każdym tygodniu pracy, przy czym 
jednym z tych dni powinna być niedziela, która jest ustawowo 
dniem wolnym od pracy. Drugi dzień wolny zależy od przyjęte-
go u danego pracodawcy harmonogramu czasu pracy. 

Dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy jest zazwy-
czaj sobota, pracodawca może jednak ustalić, że w jego zakładzie 
będzie to inny dzień tygodnia. Dopuszczalne jest również ustalenie 
dnia wolnego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy odmiennie 
dla poszczególnych pracowników, na przykład w celu zapewnie-
nia funkcjonowania placówki przez 6 dni w tygodniu. W takim 
wypadku część pracowników danego zakładu może mieć wolne 
w sobotę i niedzielę, natomiast część w niedzielę i poniedziałek.

Zasadą jest, że drugim dniem wolnym od pracy jest niedziela. 
Jednak w określonych przypadkach przepisy zezwalają na pracę 
w tym dniu. W takim wypadku pracodawca ma obowiązek za-
pewnić pracownikowi w okresie 6 dni kalendarzowych poprze-
dzających lub następujących po takiej niedzieli inny dzień wolny 
od pracy. Jeżeli pracodawca nie ma takiej możliwości, powinien 
udzielić pracownikowi takiego dnia wolnego do końca okresu 
rozliczeniowego lub w ostateczności wypłacić dodatek do wyna-
grodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę 
pracy. Jednocześnie, co najmniej raz na 4 tygodnie, pracownik 
powinien mieć możliwość korzystania z wolnej niedzieli. 
Praca w niedzielę jest dozwolona: 
1) w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac ko-

niecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i co-
dzienne potrzeby ludności;
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2) gdy zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej 

w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mie-
nia lub środowiska albo usunięcia awarii;

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

bach ratowniczych;
8) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
9) w rolnictwie i hodowli;
10) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich 

użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, 
w szczególności w: 

• zakładach świadczących usługi dla ludności,
• gastronomii, 
• zakładach hotelarskich, 
• jednostkach gospodarki komunalnej;
• zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służ-

by zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdro-
wia wymaga całodobowych lub całodziennych świad-
czeń zdrowotnych,

• jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapewniają-
cych całodobową opiekę,

• zakładach prowadzących działalność w zakresie kultu-
ry, oświaty, turystyki i wypoczynku,

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

Katalog dni świątecznych, w których praca jest co do zasady 
niedozwolona, został określony w ustawie o dniach wolnych od 
pracy. Okoliczności stanowiące wyjątek od ogólnego zakazu pra-
cy w święta są niemalże identyczne jak w przypadku wyjątków 
dotyczących niedziel. Jednak w przypadku świąt praca w placów-
kach handlowych jest zakazana. 
Jeżeli pracownik jest zmuszony świadczyć pracę w dzień świą-
teczny, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu w zamian inny 
dzień wolny od pracy w ciągu danego okresu rozliczeniowego. 
Jeżeli nie ma możliwość uczynienia zadość temu obowiązko-

 −  
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wi, pracownikowi należy wypłacić dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.

Dni świąteczne ustawowo wolne od pracy to:
a) 1 stycznia − Nowy Rok,
b) 6 stycznia − Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja − Święto Państwowe,
f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia − Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada − Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada − Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia − pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia − drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jeżeli święto przypada w dzień, który zgodnie z harmonogra-
mem czasu pracy danego pracownika jest dla niego dniem ro-
boczym, pracownik zyskuje dodatkowy dzień wolny od pracy. 

Do końca ubiegłego roku jeżeli jedno ze świąt przypadało 
w dzień dla pracownika wolny od pracy, a dniem tym nie była 
niedziela, miał on prawo do dodatkowego dnia wolnego w da-
nym okresie rozliczeniowym. Obowiązywała bowiem zasada, 
że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, przy-
padające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pra-
cy o 8 godzin. Jednak od początku tego roku w przypadku, gdy 
zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada 
w dniu dla pracownika wolnym od pracy, wynikającym z roz-
kładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pra-
cy, nie obniża ono wymiaru czasu pracy danego pracownika. 
Jeżeli więc harmonogram czasu pracy obowiązujący u danego 
pracodawcy przewiduje dla poszczególnych pracowników róż-
ne dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, może się 
zdarzyć, że niektórzy z nich będą mieli w danym okresie rozli-
czeniowym więcej dni wolnych od pracy, drudzy zaś mniej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz. U. Nr 51, 

poz. 28 z późn. zm.
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