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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Joannę Kluzik-Rostkowską. 
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Bętkowski;  (-)   Jan Bury s. Antoniego;  (-)   Piotr Cybulski;  (-)   Arkadiusz 
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Gosiewski;  (-)   Wojciech Jasiński;  (-)   Henryk Kowalczyk;  (-)   Leonard 
Krasulski;  (-)   Marek Kwitek;  (-)   Krzysztof Lipiec;  (-)   Marzena Machałek; 
 (-)   Ewa Malik;  (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Marek Opioła;  (-)   Anna 
Paluch;  (-)   Jerzy Rębek;  (-)   Adam Rogacki;  (-)   Józef Rojek;  (-)   Jarosław 
Rusiecki;  (-)   Małgorzata Sadurska;  (-)   Dariusz Seliga;  (-)   Anna Sikora; 
 (-)   Krzysztof Sońta;  (-)   Piotr Stanke;  (-)   Marek Suski;  (-)   Andrzej Szlachta; 
 (-)   Stanisław Szwed;  (-)   Jadwiga Wiśniewska;  (-)   Tadeusz Woźniak; 
 (-)   Waldemar Wrona;  (-)   Jarosław Zieliński;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech 
Żukowski. 



Projekt 

 

U S T A W A 

z dnia………………….2007 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 180: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:  

 „§ 1.  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński   w  wy-

miarze: 

1)  26 tygodni w przypadku urodzenia jednego 

dziecka przy jednym porodzie, 

2)  39 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż 

jednego dziecka przy jednym porodzie.”, 

b) uchyla się § 2,  

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński 

niewykorzystany przed porodem aż do 

wyczerpania okresu ustalonego w § 1.”; 

 
2) art. 183 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 183. §  1. Pracownik, który przyjął dziecko na 

wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 

z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

w  sprawie przysposobienia dziecka lub który 

przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma 

prawo do 26 tygodni urlopu na warunkach 
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urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, 

a  w przypadku dziecka, wobec którego 

podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez 

nie 10 roku życia. Art. 180 § 5-7 stosuje się 

odpowiednio. 

 §  2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, 

przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia,  

a w przypadku dziecka, wobec którego 

podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do  

12 tygodni urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego.”; 

 
3) po art. 1867  dodaje się art. 1868  w brzmieniu:  

„Art. 1868. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani 

rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia 

złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie 

wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do 

nieobniżonego wymiaru czasu pracy. 

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym 

czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia 

upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy 

zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie 

umowy o pracę z winy pracownika.”. 

 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.3)) 

wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego 

dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami 

tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie 

działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób 

uprawnionych do korzystania z Funduszu, na 

dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych, na 

budowę, zakup, adaptację oraz przystosowanie 

zakładowych pomieszczeń na żłobek lub przedszkole.”; 

 
2) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) działalność socjalna – usługi świadczone przez 

pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, 

działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekrea-

cyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, 

udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub 

finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na 

cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową,”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.4)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14: 

a) w ust. 2 uchyla się pkt 2, 

b) uchyla się ust. 2a; 

 
2) w art. 18:  

a) ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe osób pobierających 
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świadczenie pielęgnacyjne na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych stanowi 

kwota tego świadczenia.”, 

b)  po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu: 

„5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe osób przebywających na 

urlopie wychowawczym stanowi kwota  

60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 9 

i  14. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 

trzeciego miesiąca następnego kwartału.”, 

c) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o której mowa w ust. 5b, nie 

może być wyższa niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających urlop wycho-

wawczy.”. 

 

Art.  4. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

(Dz.  U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia 

chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobro-

wolnie.”; 

 
2) art. 8 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania 

niezdolności do pracy z powodu choroby lub 

niemożności wykonywania pracy z przyczyn 

określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż 

przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy 

została spowodowana gruźlicą lub występuje 

w  trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.”; 

 
3) w art. 32 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlega-

jącemu obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu 

zwolnionemu od wykonywania pracy lub ubezpieczonemu 

podlegającemu dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, 

który zawiesił prowadzenie działalności podlegającej 

ubezpieczeniu w związku z osobistym sprawowaniem 

opieki nad:”; 

 
4) w art. 33 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od 

wykonywania pracy lub zawieszenia prowadzenia działal-

ności podlegającej ubezpieczeniu w związku z  osobistym 

sprawowaniem opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:”; 

 
5) w art. 50 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 48, przychód 

ubezpieczonego niebędącego pracownikiem uległ 

zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub działal-

ności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macie-

rzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego 
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albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:”. 

 

Art.  5. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.6)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 9 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: 

„6. Dodatek nie przysługuje, jeżeli kobieta w czasie ciąży 

nie pozostawała pod opieką lekarską przez okres co 

najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

7. Pozostawanie pod opieką lekarską potwierdza się 

zaświadczeniem lekarskim lub kartą przebiegu ciąży. 

8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do prawnych lub 

faktycznych opiekunów dziecka, niebędących jego 

rodzicami.”; 

 
2) w art. 10 w ust. 5: 

a)  uchyla się pkt 3, 

b)  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dziecko zostało umieszczone w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę przez co 

najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku 

szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodo-

bowej opieki, z wyjątkiem dziecka przebywającego 

w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem 

zakładów, o których mowa w art. 3 pkt 7, oraz 

w  innych przypadkach zaprzestania sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem;”; 

 

3) w art. 15b po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 
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„4. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli kobieta w czasie 

ciąży nie pozostawała pod opieką lekarską przez 

okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

5. Pozostawanie pod opieką lekarską potwierdza się 

zaświadczeniem lekarskim lub kartą przebiegu ciąży.”. 

 

Art. 6. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.7)) wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w art. 71 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 

którego istnieje obowiązek opłacania składki na 

Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a i art. 105; 

w  okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów 

bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,”; 

 
2) po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu: 

„Art. 104a. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne 

nie opłacają składek na Fundusz Pracy za 

zatrudnionych pracowników powracających 

z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego  

w okresie 36 miesięcy począwszy od pierw-

szego miesiąca po powrocie z urlopu 

macierzyńskiego lub wychowawczego.”.  

 

Art.  7. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 

pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) 
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w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Pracodawca, o którym mowa w ust. 1, nie opłaca składek 

na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego 

lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy 

począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu 

macierzyńskiego lub wychowawczego.”. 

 

Art.  8. 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 1 i art. 183 § 1 

ustawy wymienionej w art. 1, wynosi: 

1) w 2008 r. i 2009 r. – 20 tygodni; 

2) w 2010 r. i 2011 r. – 22 tygodnie; 

3) w 2012 r. i 2013 r. – 24 tygodnie. 

 2. Wymiar urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 180 

§ 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, wynosi: 

1) w 2008 r. i 2009 r. – 31 tygodni; 

2) w 2010 r. i 2011 r. – 34 tygodnie; 

3) w 2012 r. i 2013 r. – 37 tygodni. 

3. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

o którym mowa w art. 183 § 2 ustawy wymienionej w art. 1, wynosi: 

1) w 2008 r. i 2009 r. – 9 tygodni; 

2) w 2010 r. i 2011 r. – 10 tygodni; 

3) w 2012 r. i 2013 r. – 11 tygodni. 
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4. Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w ust. 2 pkt 1 i w ust. 3 pkt 1, 

stosuje się także do pracownic i pracowników korzystających z takich urlopów 

w dniu 1 stycznia 2008 r. 

5. Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3 pkt 2, 

stosuje się także do pracownic i pracowników korzystających z takich urlopów 

w dniu 1 stycznia 2010 r. 

6. Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, o których mowa w ust. 1 pkt 3 , w ust. 2 pkt 3 i w ust. 3 pkt 3, 

stosuje się także do pracownic i pracowników korzystających z takich urlopów 

w dniu 1 stycznia 2012 r. 

7. Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, o których mowa w art. 180 § 1 oraz art. 183 ustawy 

wymienionej w art. 1, stosuje się także do pracownic i pracowników 

korzystających z takich urlopów w dniu 1 stycznia 2014 r.  

8. Przepis art. 1868 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie także do pracowników 

korzystających w dniu wejścia w życie ustawy z obniżonego wymiaru czasu 

pracy. 

 

 

Art. 9. Przepis art. 27f ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do uzyskanych dochodów 

(poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2007 r. 

 

Art. 10. W okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób, 

o  których mowa w art. 18 ust. 5b i ust. 6a ustawy wymienionej w art. 4, stanowi 

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym 

ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu.  
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Art. 11. Obowiązek potwierdzenia opieki lekarskiej nad kobietą w ciąży, 

o którym mowa w art. 9 i 10 ustawy, o której mowa w art. 6, stosuje się do 

okresów przypadających po wejściu w życie ustawy.  

 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 r.  

 

 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 66  
i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, 
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, 
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, 
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, 
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, 
poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, 
poz. 426 i Nr 89, poz. 589. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561,  
Nr 139 ,  poz. 647 i  Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, 
poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791-793. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 165 
oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630 
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720 i Nr 109, poz. 747.  

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, 
poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, 
poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, 
Nr 115, poz. 791 i 793 i Nr 120, poz. 818. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt ustawy zawiera propozycje zmian w polskim systemie prawnym 

wynikające z założeń  programu polityki rodzinnej rządu Pana Premiera 

Jarosława Kaczyńskiego,  ogłoszonego w marcu 2007 r.  

Zaproponowane zmiany obejmują zarówno propozycje przedstawione 

w programie, jak i te wynikające z postulatów  zgłaszany w trakcie dyskusji   

nad  programem przez ekspertów oraz przedstawicieli strony społecznej.  

Celem ustawy jest wdrożenie rozwiązań, które mogą się przyczynić do  

– wzrostu liczby narodzin (odwrócenia niekorzystnego trendu demograficznego) 

– poprawy jakości życia i kondycji polskich rodzin. 

Od 1984 r. w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Między latami 1989 i 2003 

liczba urodzeń zmniejszyła się z 564,4 tys. do 351,1 tys. W 1989 r. na 100 

kobiet w wieku rozrodczym przypadało 204 urodzonych dzieci 

(tzw. współczynnik dzietności całkowitej wynosił: 2,04), w 2003 r. na 100 kobiet 

przypadało już tylko 122 dzieci (współczynnik: 1,22). W ostatnich dwóch latach 

współczynnik dzietności wzrósł nieznacznie i w 2005 r. wyniósł 1,24. Wartości 

te sytuują Polskę wśród krajów o najniższej dzietności w Europie.  

Zmienia się także wiek matek. Od 1989 r. do 2005 r. mediana wieku 

macierzyństwa wzrosła z 26,3 do 27,4 lat, a mediana wieku rodzenia 

pierwszego dziecka z 23,3 lat do 25,4 lat. Zmiany te są efektem dwóch 

nakładających się na siebie procesów. Pierwszym z nich jest odraczanie decyzji 

o posiadaniu dzieci, a drugim – rezygnacja z posiadania dzieci.  

Prognoza demograficzna do 2030 r., przygotowana przez GUS, wskazuje na 

istotne zmiany, jakie będą zachodzić w wielkości i strukturze ludności Polski 

w kolejnych dekadach. Prawdopodobnie więc trwający od kilkunastu lat spadek 

urodzeń jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym 

stopniu kolejnych roczników młodzieży. W najbliższych latach należy liczyć się 

z dalszym spadkiem współczynnika dzietności do około 1,1 w 2010 r.; potem, 

w latach 2010-2020, można oczekiwać niewielkiego wzrostu tego współ-

czynnika do wartości około 1,2.  

Kobiety coraz później będą podejmowały decyzje o macierzyństwie. Dzisiaj 
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mediana wieku rodzenia dzieci wynosi około 28 lat, w ciągu najbliższych kilku 

lat wzrośnie do 29 lat, a około 2025 r. przekroczy 30 lat.  

W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej 

długości życia, jednak odrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do 

krajów najbardziej rozwiniętych będzie następowało wolniej niż w ostatniej 

dekadzie. Przeciętne trwanie życia wzrośnie z 75,1 lat w 2006 r. (70,9 lat 

mężczyźni, 79,6 lat kobiety) do 77,8 lat w 2015 r. (74,6 lat mężczyźni, 81,2 lat 

kobiety) oraz do 80 lat w 2030 r. (77,6 lat mężczyźni, 83,3 lat kobiety).  

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS, liczba mieszkańców Polski będzie 

maleć – zwiększać się będzie dystans pomiędzy liczbą zgonów a liczbą 

urodzeń – zjawisko to obserwowane jest w Polsce od niedawna, wcześniej 

mieliśmy do czynienia z nadwyżką urodzeń nad liczbą zgonów i przyrostem 

ludności. Spadek liczby ludności oraz niekorzystne zmiany w relacjach między 

ludnością w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wystąpi: 

– o ile zostaną utrzymane założone trendy w poziomie współczynnika 

dzietności; 

– będzie postępowało dalsze odkładanie urodzeń przejawiające się 

przesuwaniem średniego wieku rodzenia w kierunku coraz starszych 

roczników; 

– w połączeniu z korzystnymi zmianami umieralności. 

Przy takim scenariuszu, do 2020 r. liczba ludności zmniejszy się o milion osób, 

a w następnej dekadzie (lata 2020–2030) o kolejne półtora miliona; w 2030 r. 

ludność Polski może osiągnąć liczbę ok. 35,7 mln. Ubytek ludności dotknie 

przede wszystkim miasta, głównie z powodu mniejszej dzietności w miastach 

niż na wsi, ale też na skutek nowego zjawiska, jakim jest przemieszczanie się 

części ludności miejskiej na tereny wiejskie na obrzeżach miast. W stosunku do 

stanu obecnego przewiduje się, że do 2030 r. liczba ludności w miastach 

zmniejszy się w sumie o 3 miliony osób, a na wsi wzrośnie o ok. pół miliona. 

Zmieni się także struktura wieku ludności. Według prognoz GUS, średni wiek 

mieszkańca Polski, który wynosi obecnie 36,7 roku wzrośnie do 2030 r. do 45,5 

lat.  
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Zmieniać się będzie relacja pomiędzy osobami w wieku produkcyjnym  

(18–59/64 lata) i osobami w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej).  

W 2012 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie około 28 osób 

w wieku poprodukcyjnym (w 2005 roku były to 24 osoby), a w 2030 r. już 

46 osób. Rosnąca liczba ludzi starszych i spadek liczby osób zdolnych do pracy 

oznacza przede wszystkim rosnące obciążenie pracujących kosztami 

utrzymania istniejących systemów socjalnych, w tym zwłaszcza systemów 

emerytalnych i opieki zdrowotnej. Najbliższe lata trzeba wykorzystać do jak 

największej mobilizacji zasobów ludzkich tak, aby rynek pracy mógł udźwignąć 

wyzwania starzejącej się ludności. 

Należy tutaj zauważyć, że od 2003 r. obserwujemy korzystne zmiany w liczbie 

i natężeniu urodzeń (wzrost liczby oraz intensywności urodzeń, zwłaszcza 

w rocznikach wieku 25-29 lat i 30-35 lat), co wynika głównie z realizacji 

odłożonych urodzeń wyżowych roczników końca lat 70-tych oraz początku lat 

80-tych, zmiany te są korzystniejsze niż zakładała aktualna prognoza 

demograficzna. Te korzystne trendy wymagają wsparcia odpowiednią polityką 

rodzinną.  

Polacy chcą mieć więcej dzieci. Polki deklarują, że chciałyby mieć więcej dzieci. 

Hipotetyczny wskaźnik dzietności, przy uwzględnieniu tych deklaracji powinien 

wynosić 2,33, a w przypadku aspiracji mężczyzn - 2,29. Jednakże chęci te nie 

są realizowane. Badania opinii publicznej wskazują, że ponad połowa Polaków 

nie zamierza mieć więcej dzieci.  

 

Do najważniejszych powodów rezygnacji z dziecka i kolejnych dzieci należą:  

– posiadanie zaplanowanej liczby dzieci,  

– stan zdrowia i wiek pytanej osoby lub jej/jego partnera/ki, brak stałego 

partnera,  

– wysokie koszty utrzymania dziecka,  

– obawa o przyszłość dzieci,  

– partner lub partnerka nie chce mieć więcej dzieci. 

Polacy jako główne przyczyny odraczania bądź rezygnacji z rodzicielstwa 
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wskazują:  

– obawę kobiet przed utratą pracy, 

– złe warunki mieszkaniowe młodych ludzi,  

– brak wsparcia ze strony państwa m.in. w dziedzinie edukacji, wychowania, 

opieki medycznej, 

– obawy przed obniżeniem się materialnego poziomu życia,  

– chęć robienia kariery zawodowej przez kobiety,  

– trudności z pogodzeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych. 

Celem ustawy jest złagodzenie niektórych z wymienionych powyżej przyczyn.  

Kobiety wycofują się z rynku pracy na czas wychowania dzieci. Wśród kobiet, 

które decydują się na dzieci, szczególnie w wieku 25–29 lat, wyraźnie 

obserwuje się tendencje do wycofania się z rynku pracy w pierwszych latach 

życia dziecka i powrót do aktywności zawodowej po wejściu dziecka w wiek 

przedszkolny. Powrót nie jest łatwy z wielu powodów: dezaktualizacji kwalifikacji 

zawodowych, utraty kontaktu z rynkiem pracy, obawy pracodawców przed 

zatrudnianiem kobiet z dziećmi, postrzeganych jako mniej dyspozycyjne. 

Trudności ze znalezieniem pracy zniechęcają do podjęcia decyzji o urodzeniu 

kolejnego dziecka. W Polsce w 2005 r. pracowało 46,8% kobiet (średnia UE 

wynosiła 56,3%), podczas gdy celem Strategii Lizbońskiej jest podniesienie 

liczby kobiet pracujących do 60% do roku 2010. Dlatego też ustawa zawiera 

rozwiązania zachęcające rodziców, a także ich pracodawców, do powrotu na 

rynek pracy.  

Wydatki na politykę rodzinną w Polsce należą do najniższych w Europie. 

W efekcie rosnącego udziału wydatków sztywnych w budżecie państwa, 

w latach 90-tych, a także na początku obecnego stulecia zaczęto ograniczać 

wydatki na inne obszary polityki społecznej, w tym na świadczenia rodzinne. 

Między innymi wprowadzono próg dochodowy przy dostępie do świadczeń 

rodzinnych, ograniczono długość urlopów macierzyńskich czy też podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kobiet pozostających 

na urlopach wychowawczych. Zmiany te ograniczały możliwości łączenia 

rodzicielstwa oraz aktywności zawodowej. W efekcie, wydatki na politykę 
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rodzinną w Polsce wynoszą około 0,9% PKB, podczas gdy w Unii Europejskiej 

stanowią one przeciętnie 2,1%. 

Projekt ustawy zawiera propozycje zmian, które mają sprzyjać łączeniu pracy 

zawodowej i życia rodzinnego, a także usunąć niektóre bariery dotyczące 

zatrudnienia kobiet.  

Zmiana ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy zawarta w art. 1  

pkt  1 i 2 projektu zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni  

– w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz do 39 tygodni – w przypadku 

urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Zmiana ta będzie 

następowała stopniowo, wydłużając długość podstawowego urlopu o dwa 

tygodnie co dwa lata, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 9 projektu. 

Zmiana zamieszczona w art. 1 pkt 3 projektu polega na objęciu ochroną 

wynikającą z art. 1861 Kodeksu pracy pracownika, który korzysta z uprawnień 

wynikających z art. 1867 Kodeksu Pracy. Innymi słowy pracownik, który nie 

korzysta z urlopu wychowawczego, ale chce pracować w niepełnym wymiarze, 

ze względu na opiekę nad dzieckiem, będzie chroniony przed zwolnieniem 

przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego. Zmiana ta ma na 

celu wprowadzenie możliwości ochrony pracowników, którzy zmniejszają 

wymiar czasu pracy na równi z pracownikami biorącymi urlop wychowawczy.  

Zmiana ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zawarta w art. 2 projektu umożliwia wykorzystanie zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych do tworzenia przyzakładowych żłobków 

i przedszkoli, jak również finansowania z funduszu opieki nad dziećmi 

w przedszkolach i żłobkach. Propozycja ta ma na celu zwiększenie dostępu do 

opieki przedszkolnej dla dzieci. Brak dostępu do opieki w przedszkolach 

i  żłobkach stanowi jedną z najczęściej wymienianych barier w możliwości 

powrotu rodziców (w szczególności matek) do zatrudnienia.  

Zmiana ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych zawarta w art. 3 projektu zwiększa wysokość podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pozostających na 

urlopach wychowawczych do kwoty osiąganego przed urlopem wychowawczym 

wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. 
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W  okresie przejściowym (od 2008 r. do 2011 r.), podstawę wymiaru składek 

będzie stanowić wynagrodzenie minimalne, o czym stanowi art. 12 projektu. 

Podniesienie do kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia podstawy naliczania 

składek emerytalnych i rentowych opłacanych przez budżet państwa za osoby 

pozostające na urlopach wychowawczych będzie oznaczało, że rodzic 

otrzymywałby na swoje konta emerytalne w ZUS i OFE zamiast kwoty 81,98 zł 

– prawie 300 zł. Przyjęcie tego rozwiązania uchroni przed dyskryminowaniem 

(pod względem wysokości przyszłej emerytury)  rodziców, głównie kobiet, 

decydujących się na urlop wychowawczy. Jest też czytelnym sygnałem ze 

strony państwa o docenianiu roli rodzica. 

W art. 4 projektu proponowane są zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i  macierzyństwa. Dwie z nich dotyczą zbliżenia sytuacji osób prowadzących 

działalność na własny rachunek, które są ubezpieczone dobrowolnie i osób 

ubezpieczonych obowiązkowo.  

Pierwsza zmiana skraca wymagany okres ubezpieczenia dla otrzymania 

świadczeń pieniężnych ze 180 dni do 90 dni w przypadku osób ubezpieczonych 

dobrowolnie. W związku z propozycją skrócenia do 90 dni okresu wyczekiwania 

na zasiłek chorobowy, w przypadku podlegania dobrowolnie ubezpieczeniu 

chorobowemu, proponuje się wprowadzenie dodatkowej zmiany do art. 14 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie, zgodnie z art. 14 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku dobrowolnego 

podlegania ubezpieczeniom społecznym, dobrowolne jest również opłacanie 

składek. Ubezpieczony sam decyduje, czy chce podlegać tym ubezpieczeniom, 

a jeżeli tak, to od kiedy, składając wniosek o objecie ubezpieczeniami. 

Podobnie jest także w przypadku rezygnacji z podlegania tym ubezpieczeniom 

– decyzja należy do ubezpieczonego. Wyjątek dotyczy niektórych ubezpie-

czonych, np. osób prowadzących pozarolniczą działalność, które same za 

siebie opłacają składki. W przypadku tych osób dobrowolne ubezpieczenia 

ustają także wówczas, gdy nie zostaną opłacone w terminie  składki, chyba że 

ZUS wyrazi zgodę na ich opłacenie po terminie. Rozwiązanie to powoduje 

szereg negatywnych skutków, zwłaszcza w przypadku osób prowadzących 
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pozarolniczą działalność przystępujących do dobrowolnego ubezpieczenia 

chorobowego. Proponuje się, aby przy utrzymaniu zasady, że objęcie 

dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi (i wyłączenie z tych ubezpieczeń) 

następuje na wniosek ubezpieczonego, wprowadzić obowiązek opłacania 

składek za cały okres podlegania tym ubezpieczeniom, wynikający ze 

złożonych wniosków. W konsekwencji ZUS miałby prawo przymusowego 

dochodzenia niezapłaconych składek, a ubezpieczeni nie traciliby prawa do 

świadczeń w przypadku nieterminowego opłacania składek.  

Druga zmiana w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 4 pkt 2 i 3 projektu) dotyczy 

wyrównania prawa do świadczeń opiekuńczych dla osób ubezpieczonych 

obowiązkowo oraz ubezpieczonych dobrowolnie. Zmiana ta jest także 

konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

Trzecia zmiana, zawarta w art. 4 pkt 4 projektu zawiera propozycję wydłużenia 

maksymalnego okresu otrzymywania świadczenia chorobowego dla kobiet 

w  ciąży ze 182 dni do 270 dni. Jak pokazuje praktyka Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w przypadku ciąż zagrożonych, limit 182 dni jest zbyt krótki, co 

oznacza konieczność ubiegania się o inne świadczenia (np. świadczenia 

rehabilitacyjne). Wprowadzenie zmiany ułatwi kobietom w ciąży dostęp do 

świadczeń zapewniających im zastąpienie dochodu w okresie ciąży, jeżeli 

zmuszone są przebywać na długotrwałych zwolnieniach lekarskich w związku 

ze swoją ciążą.  

Zmiana ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zawarta 

w art. 5 projektu wprowadza warunkowe wypłacenie świadczenia z tytułu 

urodzenia dziecka (tzw. becikowego) od przedstawienia przez osobę ubie-

gającą się o świadczenie karty ciąży, podobnie w przypadku korzystania przez 

kobiety w ciąży z zapomogi. Intencją tej regulacji jest zwiększenie 

rzeczywistego zakresu objęcia kobiet w ciąży opieką lekarską w trakcie ciąży, 

co może przyczynić się do ograniczenia wysokiego poziomu śmiertelności oraz 

zmniejszenia odsetka niemowląt posiadających niską masę urodzeniową.  

Uchylenie pkt 3 w art. 10 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych znosi 

ograniczenie możliwości zarobkowania dla kobiet otrzymujących dodatek do 
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zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego. Zmiana w art. 10 ust. 5 

pkt  4 ustawy pozwala na utrzymanie dodatku także w sytuacji, gdy dzieci 

uczęszczają do żłobka lub przedszkola. Zmiany te mają na celu poprawę 

możliwości integracji kobiet wychowujących dzieci na rynku pracy.  

Zmiany zaproponowane w art. 6 i 7 projektu mają na celu zwolnienie 

z  obowiązkowego opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby powracające z urlopu 

wychowawczego i urlopu macierzyńskiego. Celem zmiany jest ułatwienie 

powrotu osób powracających z tych urlopów do zatrudnienia.  

Projekt ma wejść w życie od 1 marca 2008 r.  

Materia projektu ustawy nie jest  objęta prawem Unii  Europejskiej. 

Łączne skutki finansowe realizacji ustawy dla sektora finansów publicznych 

w okresie od 2008 r. do 2014 r. wyniosą około 9 mld zł.  

 

 



 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. 
BAS-WAEiM-404/07 

 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

  
 

Opinia prawna 
o zgodności przedstawionego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Joanna Kluzik-Rostkowska) z prawem Unii 

Europejskiej  
 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 
 

I. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 

oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wydłużenie okresów urlopów 
macierzyńskich (art. 1 pkt. 1 projektu). Przy czym wydłużanie odbywałoby się 
stopniowo, do 2014 r. Skróceniu natomiast miałby ulec w niektórych 
przypadkach urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 1 pkt. 2 
projektu). Ponadto, projekt przewiduje zwiększenie ochrony stosunku pracy 
pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, świadczących pracę w 
niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Projekt przewiduje także objęcie finansowaniem z zakładowych funduszy 
świadczeń socjalnych budowy, zakupu, adaptacji oraz przystosowania 
zakładowych pomieszczeń na żłobki lub przedszkola (art. 2 projektu). 

Projekt przewiduje także zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania 
składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 
pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (art. 7 projektu). 

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm.), 
ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, 
ze zm.), ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 9, poz. 1001, ze zm.). 
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II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 

ustawy 
W związku z proponowanymi zmianami należy zwrócić uwagę na 

następujące akty prawa Unii Europejskiej.  
 
1) Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie 

wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). Dyrektywa w art. 8 stanowi, 
iż Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki zapewniające 
pracownicom w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły i pracownicom 
karmiącym piersią, uprawnienie do nieprzerwanego urlopu macierzyńskiego, 
trwającego co najmniej 14 tygodni, udzielonego przed porodem i/lub po nim 
zgodnie z prawem krajowym i/lub praktyką. Taki urlop macierzyński powinien 
obejmować co najmniej dwutygodniowy obowiązkowy urlop macierzyński, 
przyznawany przed i/lub po porodzie zgodnie z prawem krajowym i/lub 
praktyką. Trybunał Sprawiedliwości1 orzekł, że chociaż art. 8 stanowi o 
nieprzerwanym okresie urlopu macierzyńskiego, który powinien trwać 
przynajmniej 14 tygodni, włączając w to obowiązkowy, przynajmniej 
dwutygodniowy urlop, to jednak przepis ten pozostawia Państwom 
Członkowskim swobodę określenia daty rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. 
Ponadto, zgodnie z dyrektywą 76/207/EWG (zob. pkt II.2 niniejszej opinii), do 
Państwa Członkowskiego należy, w granicach określonych w art. 8 dyrektywy 
92/85/EWG, ustalenie okresów urlopu macierzyńskiego tak, by umożliwić 
pracownicom nieobecność (w pracy) w okresach, w których występują 
dolegliwości związane z ciążą i połogiem. 

Z kolei przepis art. 10 stanowi, że w celu zagwarantowania pracownicom 
w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły i pracownicom karmiącym 
piersią możliwości korzystania z praw do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
uznanych w tym przepisie, postanawia się, że Państwa Członkowskie podejmą 
niezbędne środki zakazujące zwolnień takich pracownic w okresie od początku 
ciąży do końca urlopu macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 ust. 1, chyba że 
zachodzą szczególne przyczyny, niezwiązane z ich stanem, dopuszczone w 
prawie krajowym i/lub praktyce oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę. Trybunał Sprawiedliwości2 uznał, że art. 10 
dyrektywy wywiera bezpośredni skutek, zatem w braku implementacji jego 
postanowień do prawa krajowego, przyznaje jednostkom prawa, na które mogą 
                                           
1 Wyrok z 27 października 1998 r. w sprawie C-411/96 Margaret Boyle i inni przeciwko Equal Opportunities 
Commission. 
2 Wyrok  z 4 października 2001 r. w sprawie C-438/99 Maria Luisa Jiménez Melgar przeciwko Ayuntamiento de 
Los Barrios. 
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się powoływać przed sądami krajowymi, przeciwko władzom państwa, które nie 
implementowało tego przepisu.  

Należy podkreślić, że dyrektywa zawiera normy minimalne i nie zabrania 
przyjmowania Państwom Członkowskim przyjmowania bardziej korzystnych 
rozwiązań. 

 
2) Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w 
zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia zawodowego oraz warunków 
pracy. Dyrektywa w art. 3 stanowi m.in., że stosowanie zasady równego 
traktowania oznacza, że nie może istnieć żadna bezpośrednia ani pośrednia 
dyskryminacja ze względu na płeć w odniesieniu do warunków dostępu do 
zatrudnienia.  

 
3) Dyrektywa Rady 80/987/EWG z 20 października 1980 r. w sprawie 

ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności ich pracodawcy, w art. 5 
stanowi, że Państwa Członkowskie ustalają szczegółowe zasady organizacji, 
finansowania i funkcjonowania instytucji gwarancyjnych (dot. roszczeń 
pracowników wobec niewypłacalnego pracodawcy), przestrzegając m.in. 
zasady, zgodnie z którą pracodawcy biorą udział w finansowaniu, chyba że jest 
ono w całości zabezpieczone przez władze publiczne. 

 
 III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
wspólnotowego  

1) i 2) Postanowienia przedstawionych dyrektyw są implementowane do 
prawa polskiego. Projekt nie ma zatem na celu ich implementacji, czyli 
zapewnienia minimalnych warunków ochrony pracowników lecz zmierza do 
zwiększenia uprawnień pracowniczych - wydłużenia urlopu macierzyńskiego. 
Jest to zgodne z dyrektywami, gdyż przewidziany w nich poziom ochrony ma 
charakter minimalny i wyraźnie zezwalają na wprowadzenie dalej idącej 
ochrony. 

W szczególności, postanowienia opiniowanego projektu, które przewidują 
wydłużenie urlopu macierzyńskiego są zgodne z art. 8 dyrektywy 92/85/EWG – 
wszystkie przewidziane w projekcie okresy są dłuższe niż 14 tygodni. 

3) Proponowane wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zgodne z art. 5 dyrektywy 
80/987/EWG. 
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IV. Konkluzje 
Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw jest  zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, prawo pracy, urlop macierzyński 



Warszawa, 19 grudnia 2007 r. 
BAS-WAEiM-405/07 

 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

  
 

Opinia prawna 
dotycząca możliwości uznania przedstawionego poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Joanna Kluzik-Rostkowska) za 

projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 
95a ust. 1 Regulaminu Sejmu 

 
 

Stosownie do art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu, projektem ustawy 
wykonującym prawo Unii Europejskiej jest projekt ustawy mający na celu 
wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wydłużenie okresów urlopów 
macierzyńskich (art. 1 pkt. 1 projektu). Przy czym wydłużanie odbywałoby się 
stopniowo, do 2014 r. Skróceniu natomiast miałby ulec w niektórych 
przypadkach urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 1 pkt. 2 
projektu). Ponadto, projekt przewiduje zwiększenie ochrony stosunku pracy 
pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, świadczących pracę w 
niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Projekt przewiduje także objęcie finansowaniem z zakładowych funduszy 
świadczeń socjalnych budowy, zakupu, adaptacji oraz przystosowania 
zakładowych pomieszczeń na żłobki lub przedszkola (art. 2 projektu). 

Projekt przewiduje także zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania 
składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 
pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (art. 7 projektu). 

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm.), 
ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, 
ze zm.), ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 9, poz. 1001, ze zm.). 



 2

Ponieważ opiniowany projekt ustawy nie ma na celu wykonania 
jakiegokolwiek aktu prawa Unii Europejskiej, nie ma podstaw, by uznać go, w 
trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu, za projekt ustawy wykonującej prawo 
Unii Europejskiej 
 

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

   Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, prawo pracy, urlop macierzyński 
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