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Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

z

dnia 25 czerw ca 2013 f.

Urlopy maci erzyńskien rodzicielskie i

cowskie
po zmianie przepisów od dnia 17 czerwca 2013 f.
oj

Pracownica w rwiązku zurodzeniem dziecka ma prawo do :
1. Podstawowego urlopu macierzyńskiego (art.180 1 Kp.) który wynosi w
zależmościod liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie:
20 tygodni -jedno dziecko
3 1 tygodni -dwoje dzieci
33 tygodnie - troje dzieci
35 tygodni - czworo dzieci
37 tygodni - pięcioro i więcej dzieci
zgodnie z art.180 3 Kp. - nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyhskiego
możeprzypadaćprzedprzewidywanądataporodu,

2. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art.182' 1 K.p.) któ.y wynosi w
zależmościod liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie:
do 6 tygodni - jedno dziecko
do 8 tygodni - dwoje i więcej dzieci

Dodatkowego urlopu macierryńskiego udziela się jednorazowo albo w dwóch
częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze
tygodnia lub jego wielokrotności na pisemny wniosek pracownika, składany w
terminie nie krótsrym niż 14 dni przed roryoczęciem korzystania z tego
urlopu.

3. Urlopu rodzicielskiego (urt.I8zh 1 K. p.) który wynosi do 26 tygodni
(niezależmie od liczby dzieci urodzonychprry jednym porodzie)

Urlopu rodzicielskiego udziela się po wykorzystaniu dodatkowego urlopu
macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski udzielany jest
jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach,zktórychkńda nie moze
byó krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej

-

w wymiarze wielokrofirości tygodnia. Urlopu rodzicielskiego udziela się na
pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 14 dni
przedrozpoczęciem korzystania ztego urlopu. Pracownik do wniosku dołącza
pisemne oświadczenie o braku zarriaru korzystania z urlopu przez okres
wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie,
w którym drugi zrodziców dziecka zamierzakorzystać ztego urlopu w okresie
objętym wnioskiem.

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korrystać oboje rodzice dziecka.
W takim przypadku łączl;ry wymiar urlopu nie może przehaczać ż6 Ęgodni.

częściz korzystania z
dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i powrócić do
pracy (art. 1792 §1 i art.1793 §1 K.p)
Pracownica może zrerygnować

w całościlub w

Zasiłek macierzyński
Zgodnie z art.l 84 Kodeksu pracy - za czas urlopu macierryńskiego,
dodatkowego urlopu macierryńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu
ojcowskiego przyshrguje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach
określonych odrębnymi przepisami.

Reguluje to Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świądczerliąch pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w rązie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r.
nr 77 poz. 512 z późn. zm.), która w art. 31 stanowi, że wysokość
otrzymywanego zasiłku macierŻyńskiego będzie zależeć od wyboru ściezki
uzyskiwania urlopów związartych z urodzeniem dziecka. Możliwe są dwa
romtiązania:
1. w prąrpadku ńożenia, nie później niż 14 dni po porodzie, wniosku do
pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie
macierryńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze
a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego również w pełnym
wymiarze,wówczasprzez cĄ okres zasiłek będzie wynosił 80oń podstawy
wymiaru - zgodnie z art.31.3 ust.1 w/w Ustawy,

2. w przypadku gdy takiego wniosku się nie ńoĘ, wysokośćzasiłku będzie
wynosić l00oń za okres podstawowego i dodatkowego urlopu
macierzyńskiego oraz 600/o podstawy wymiaru za okres urlopu
rodzicielskiego - zgodnie z art.31 .1 i 3 I.2 wlw Ustawy.
Urlopy macierryńskie, rodzicielskie i ojcowskie dla ojca dziecka

z następujących uprawnień w rwiązku z
jego
urodzeniem się
dziecka:
1. częścipodstawowego urlopu macierryńskiego, jeżeli zachodzą poniższe
okoliczności:
- matka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej t4 tygodni urlopu
macierzyńskiego rezygnuje z pozostńej częściurlopu na rzecz ojca dziecka
Ojciec dziecka może korzystać

(art.180 5i6K.p.)

- matka przebywa w szpitalu (art.180 6'K.p.)
- śmieró matki dziecka (art.180 7 K.p.)

2.

dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art.I79 ' 3 K.p.) jeżeli matka
dziecka zrezygnuje z dodatkowego urlopu ,macierzyńskiego w całościlub

ojciec dziecka może ńoĘć wniosek g udzielenie mu
dodatkowego urlopumacierzyńskiego w całościlub w części
3. urlopu rodzicielskiego: (art.I793 §3 K.p.) jeżeli matka dziecka zlezygnuje
z urlopu rodzicielskiego w całościlub w częściojciec dziecka może ńoĘó
wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w całościlub w części
Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześniekorzystać oboje rodzice dziecka,
w takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni
(art.182b§3 K.p.)
4. urlopu ojcowskiego (art.l823 K.p.) którego wymiar wynosi dwa łeodnie.
Urlop ojcowski ma charakter fakultatywny, co oznacza, że pracownik
może, lecz nie musi skorzystać z tego zwolnienia. Wniosek o udzielenie
urlopu pracownik powinien ńoĘc na piśmie,w terminie nie h,rótszym niż
siedem dni przed rozpoczęciem tego zwolnienia. Urlop ojcowski przysfuguje

w części,pracownik

-

do ukończenia przez dziecko

1

2 miesiąca

Ęcia.

Praca w czasie dodatkowego urlopu macierryńskiego i urlopu

rodzicielskiego

\

Pracownik może podjąć pracę w trakcie dodatkowego urlopu
macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego u pracodawcy udzielającego tego
urlopu w wymiarze nie przel<raczającym Il 2 etatu (art.182'§ 5 i 6 i art.I&Zb
§6K.p.)
Podstawa prawra: Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o nriarlie ustawy
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.675)

,rPrzepisy przej ściowe"

Zgodnie z art.28 Ustawa z dnia 28 mąa 2013 r. o zmianie ustawy
pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.675)

-

- Kodeks

-

pracowlikowi, któremu w okresie od dnia 24.06.ż013 r. do dnia
30.06.2013 r.kończy się urlop macierryński udziela się dodatkowego urlopu
macierzyńskiego na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż
7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu(chyba że pracownik

złoĘłtaki wniosek przed dniem wejścia w zycie w/w Ustawy; oraz zgodnie

z art.29 wlw Ustawy
- pracownik korzystający w dniu wejścia w Ęcie ustawy z dodatkowego
urlopu macierryńskiego ma prawo do częścitakiego urlopu w wymiarze
odpowiadającym rożnicy między wymiarem urlopu określonym w art. 182l
ustawy zmienianej w art.l w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą tj. w
wymiarze do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8
tygodni - w ptzypadku urodzenia dwóch i więcej dzieci a wymiarem
udzielonego mu urlopu.

Częśó urlopu udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w
udzielonym wymiarze, na pisemny wniosek pracownika, składany nie
później niz do dnia zakończęnia udzielonego urlopu.
- pracownik korzystający w dniu wejścia w Ęcie ustawy z dodatkowego
urlopu macierzyńskiego może wnioskować o urlop rodzicielski w terminie
nie pózniej niż do dnia zakończenia udzielonego urlopu.

Termin porodu*

Termin zakończenia

podstawowego urlopu

macierzyńskiego (20
tygodni)
+ dodatkowego urlopu
macierzyńskiego

Termin złożenia

wniosku o dodatkowy
urlop macierzyński
lub przedłuzenie

Termin złożenia

wniosku o urlop

rodzicielski

dodatkowego urlopu

macierzyńskiego

(4 tygodnie)

l styczria}al3

17 czer:wca 2013 r.

r.

między
l stycznia
a 28 stycznia 2013r

między
29 stycznia
a 4 lutego 20l3r

.

między 17 czerwca
a23 częrwca20l3r.
.

między
5 lutego

a

ll

lutego 20I3r

po l1 lutego

Zal3

między 17 częrwca
a 15 lipca 20l3r.
- zakończenie
podstawowego urlopu
macierzynskiego
i dodatkowego urlopu
macierrynskiego

l

dzięcka

dotychczasowego
urlopu macierzynskiego

dotychczasowego
urlopu macierzynskiego

7 dni przed

międry 29 czerwca

zakończeniem
podstawowego urlopu

a 4 lipca 2013 r.
( 14 dni przed

podstawowego urlopu
macierzynskiego

macierrynskiego
(między l0 a 16

rozpoczęciem
urlopu rodzic ielskie go)

zakańczeniem

14 dni przed
rozpoczęciem
urlopu rodzicie lskie go

między 24 częrwca
a 30 częrwca2}l3r.
- zakończenie
podstawowego urlopu
macierzynskięgo

macierzynskiego
*urodzenie

17 częrwca 2013 r.
do ostatniego dnia

- zakończenie

po 3 0 częrwca 20l3 r.
zakońc zęnię
podstawowego urlopu

r.

17 częrwca}}l3 r.
do ostatniego dnia

częrwca 20l3 r.)
7 dni przed

podstawowego urlopu

macierrynskiego
(między |7 a23

czerwc a 2al3 r.)
14 dni przed

rozpoczęciem

14 dni przed
rozpoczęciem

dodatkowego

urlopu rodzic

urlopu macierzynskiego
ti.od 17 częrwca20l3 .

ie

lskie go

Zńączniki:
Wniosek o udzielenie dodatkowego urlop u macierzyńskiego.
2 . Wni o sek o przed hienie dodatkowe go url op u macierzyński e go
3. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopumacierzyńskiego i podjęcie pracy
w trakcie dodatkowego urlop u macierzyńskiego.
4. Wniosek wspólny o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i
urlopu rodzicielskiego.
5. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.
6. Wniosek o przedfużenie urlopu rodzicielskiego.
7. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego i podjęcie pracy w trakcie
urlopu rodzicielskiego.
8. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka.
9. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.
10.Wniosek o udzielenie uzupełniaj ącej częścidodatkowego urlopu
macierzyńskiego - przepisy przej ściowe.
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