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Wstęp

Idea kodyfikacji polskiego prawa pracy pojawiła się na fali popaździernikowej libe-
ralizacji życia społecznego. Została jednak zarzucona w okresie zastoju, jaki cecho-
wał peerelowskie lata 60. Dopiero w atmosferze pogrudniowej odnowy, 26.06.1974 r. 
uchwalono Kodeks pracy. Jego pierwotna wersja była w płaszczyźnie normatywnej 
emanacją relacji gospodarczo-społecznych zachodzących w stosunkach pracy real-
nego socjalizmu, opartego na centralnie sterowanej gospodarce planowej. Cechowały 
go z jednej strony uprzedmiotowienie i instrumentalizacja statusu pracowników, 
z drugiej – etatystyczna paternalizacja. Mechanizmy te zaczęły ulegać atrofii już 
w okresie posierpniowym, powodując dysfunkcjonalizację w relacjach stron stosun-
ków pracy. Głęboki kryzys społeczno-gospodarczy dekady lat 80. ubiegłego stulecia 
w swych konsekwencjach spowodował dalszą erozję wielu instytucji kodeksowych. 
Zmiana ustroju na przełomie lat 80. i 90. spowodowała dostosowanie norm kodek-
sowych do standardów gospodarki rynkowej. W efekcie nastąpiło w podstawowym 
wymiarze konieczne upodmiotowienie stron stosunku pracy. Godzi się jednak za-
akcentować, że ów skomplikowany proces trwa po dzień dzisiejszy poprzez kolejne 
cząstkowe nowelizacje. Jego skutkiem jest wielowymiarowa dekompozycja Kodeksu 
pracy. Prowadzone prace kodyfikacyjne napotykają na poważne trudności, a złożo-
ność społecznych i politycznych relacji w stosunkach pracy nie rokuje uchwalenia 
w najbliższym czasie nowych kodeksów.

Pod wpływem prawa międzynarodowego, zwłaszcza unijnego, wzrasta kazuistyczność 
regulacji przyjętych w Kodeksie pracy. Tego rodzaju sytuacja uzasadnia opracowanie 
Komentarza przybliżającego Czytelnikowi zaistniałe w praktyce stosunków pracy prob-
lemy. W swych założeniach jest on skierowany do szerokiego kręgu odbiorców. Mam 
tu na myśli menedżerów, kadrowców, związkowców, ale również osoby zajmujące się 
profesjonalną obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz funkcjonariuszy wy-
miaru sprawiedliwości. Publikacja ta może też być wykorzystywana w procesie dydak-
tycznym na studiach prawniczych, administracyjnych i menedżerskich, umożliwia bo-
wiem przygotowanie do zajęć seminaryjnych oraz zebranie literatury na potrzeby prac 
dyplomowych.
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Komentarz ten jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Zamieszczone w nim zapatrywania 
są wyrazem indywidualnych poglądów autorów. W autonomiczny sposób w ramach 
uzgodnionej konwencji metodologicznej decydowali oni o przedstawieniu zagadnień 
merytorycznych. Żywię przekonanie, że przedstawione przez nich analizy okażą się 
użyteczne w prowadzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego w stosunkach pracy.

Kraków, 24 grudnia 2019 r.
Krzysztof W. Baran

Wstęp 
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osobę w nim wskazaną, przy czym wniosek może być złożony zarówno w formie pa-
pierowej, jak i elektronicznej. W odniesieniu do formy papierowej chodzi w istocie 
o dokument zaopatrzony we własnoręczny podpis wnioskodawcy, co do formy elek-
tronicznej można zaś przyjąć, że nie będzie uprawnione żądanie od wnioskodawcy 
stosowania w tym zakresie przepisów o podpisie elektronicznym i nawet przesłanie 
odpowiedniej treści maila mieścić się będzie w dyspozycji komentowanego przepisu. 
Z uwagi na brak stosownego zastrzeżenia w treści komentowanego przepisu nie ma 
podstaw do ograniczenia liczby i częstotliwości składanych wniosków o wydanie ko-
pii dokumentacji pracowniczej od jednej uprawnionej osoby. Należy nadto dopuścić 
składanie wniosków o wydanie określonej części dokumentacji pracowniczej, na przy-
kład ograniczonej do akt osobowych, co znajduje uzasadnienie w wykładni tekstualnej 
komentowanej normy, posługującej się w tym zakresie alternatywą „całości lub części 
dokumentacji pracowniczej”.

4.  Nie ulega wątpliwości, że prawidłowo złożony wniosek pochodzący od osoby upraw-
nionej do uzyskania kopii dokumentacji pracowniczej rodzi po stronie pracodaw-
cy obowiązek jej sporządzenia i wydania. Choć komentowana norma nie przewiduje 
sankcji wynikających z braku realizacji tego obowiązku i nie sposób traktować go jako 
wykroczenia przeciwko prawom pracownika z uwagi na konstrukcję art. 281 k.p., to 
zaniechanie pracodawcy w tym zakresie może być oceniane w kategoriach czynu naru-
szającego przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim ogranicza 
dostęp do tych danych. Nadto, przy założeniu spełnienia przesłanek odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej z Kodeksu cywilnego, może także uzasadniać zgłoszenie przez 
uprawnionego roszczenia o naprawienie szkody.

5.1.  Szczegółowy tryb wydawania kopii dokumentacji pracowniczej w realizacji obowiązku 
wynikającego z komentowanej normy określa § 18 r.d.p.

5.2.  Zgodnie z § 18 ust. 1 r.d.p., w przypadku gdy dokumentacja pracownicza jest przecho-
wywana przez pracodawcę w postaci papierowej, pracodawca wydaje kopię całości lub 
części dokumentacji pracowniczej:

1) w postaci papierowej, opatrzoną podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej 
przez pracodawcę, potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą 
albo

2) w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe sporządzone zgodnie z wy-
maganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia, zapisane w formacie PDF 
i opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę potwier-
dzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

5.3.  W przypadku gdy dokumentacja pracownicza jest przechowywana przez pracodawcę 
w postaci elektronicznej, pracodawca, zgodnie z § 18 ust. 2 r.d.p., wydaje kopię całości 
lub części dokumentacji pra cowniczej:

Art. 9412 Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika

Mariusz Lekston
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1) w postaci elektronicznej, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 4 r.d.p., albo
2) w postaci papierowej, stanowiącej wydruk z dokumentacji pracowniczej prowadzo-

nej w postaci  elektronicznej, zawierający oprócz treści również metadane, o których 
mowa w § 13 ust. 3 pkt 1–4 r.d.p., oraz podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 
przez pracodawc ę potwierdzający zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

6.  Zgodnie z dyspozycją § 18 ust. 3 r.d.p. pracodawca wydaje pracownikowi lub byłemu 
pracownikowi albo osobie, o której mowa w art. 949 § 3 k.p, kopię całości lub części 
dokumentacji pracowniczej określonej we wniosku nie później niż w terminie 30 dni 
od dnia jego otrzymania. Podobnie jak w przypadku niewydania kopii dok umentacji, 
przepis nie zawiera sankcji z tytułu przekroczenia przez pracodawcę zakreślonego ter-
minu. Należy zatem dopuścić per analogiam wskazanej wyżej normy możliwość odpo-
wiedzialności z tytułu naruszenia przepisów o och ronie danych osobowych, ewentual-
nie w związku z wyrządzeniem szkody.

7.  Komentowan y przepis nie wiąże wydania kopii całości albo części dokumentacji pra-
cowniczej z koniecznością uiszczenia przez wnioskodawcę jakichkolwiek opłat. Należy 
jednak przyjąć, że odpowiednie zastosowanie znajdzie tu art. 15 ust. 3 RODO, zgodnie 
z którym administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której 
dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej 
z kosztów administracyjnych. Tego rodzaju konstrukcja upoważnia zatem pracodawcę 
do określenia i pobierania opłat za wydawanie drugiej i kolejnych kopii dokumentacji 
pracowniczej w stosunku do tego samego uprawnionego i z zastrzeżeniem, że istnieje 
tożsamość przedmiotowa kolejnych kopii dokumentów w przypadku, gdy uprzednio 
złożony wniosek dotyczył części dokumentacji pracowniczej. Określenie rozsądnej 
wysokości opłaty winno być skorelowane z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę 
w związku z wytworzeniem kopii dokumentacji pracowniczej.

8.  Złożony w zakresie realizacji uprawnienia wynikającego z komentowanego przepisu 
wniosek osoby uprawnionej pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobo-
wych pracownika, zgodnie bowiem z treścią § 18 ust. 3 r.d.p. włącza się go odpowiednio 
do części B albo C akt osobowych pracownika. Biorąc pod uwagę zakres poszczegól-
nych części akt osobowych, włączenie wniosku do części B dotyczyć będzie sytuacji, gdy 
kopia dokumentacji dotyczy trwającego stosunku pracy, zamieszczenie zaś w części C 
nastąpi wówczas, gdy stosunek pracy ustał przed dniem złożenia wniosku.

 Art. 95–96.  (uchylone)

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy Art. 9412

Mariusz Lekston



834

 Art. 97.  [Świadectwo pracy; sprostowanie świadectwa]

§ 1.136 W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest 
obowiąz any wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje 
ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pra-
cy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 
Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo oso-
bie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w cią-
gu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi 
lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je 
w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które 
dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
§ 11. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pra-
cy w ciągu 7 dni od dnia r ozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, 
pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na 
jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być 
złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego po-
przedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które do-
tychczas nie wydano świadectwa pracy.
§ 12. W przypadku, o którym mowa w § 11, pracodawca jest obowiązany wydać pra-
cownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 13. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozlicze-
nia się pracownika z pracodawcą.
§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wy-
konywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wy-
gaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień 
pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie 
pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy 
podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyska-
nych kwalifikacjach.
§ 21.137 Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić 
z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględ-
nienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o od-
mowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprosto-
wania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie 
sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się 
do sądu pracy.

136 Art. 97 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z 16.05.2019 r. (Dz.U. poz. 1043) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 7.09.2019 r.

137 Art. 97 § 21 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy z 16.05.2019 r. (Dz.U. poz. 1043) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 7.09.2019 r.

Art. 97 Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika
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§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o roz-
wiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić 
w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypo-
wiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.
§ 4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-
łową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupeł-
niania oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy, biorąc pod uwagę konieczność za-
pewnienia właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w świadectwie 
pracy.

1.  Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi uregulowano w przepisach art. 97, 
971 i 99 k.p. Ostatnie istotne zmiany tej regulacji zostały dokonane przez art. 1 pkt 7 i 8 
nowelizacji z 16.05.2019 r. i weszły w życie 7.09.2019 r.

Kodeksowa regulacja uzupełniana jest przez wydane na podstawie art. 97 § 4 k.p. roz-
porządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie 
świadectwa pracy.

2.  Zgodnie z § 1 komentowanego przepisu obowiązek wydania świadectwa pracy powsta-
je w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Dotyczy wszystkich 
rodzajów stosunków pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania i rodzaj 
zajmowanego stanowiska pracy. Świadectwo pracy winno być więc wydane dyrekto-
rowi przedsiębiorstwa państwowego138, jak i odwołanemu wojewodzie139. Świadectwa 
pracy nie może natomiast żądać członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, którego ze 
spółdzielnią nie wiąże stosunek pracy140. Obowiązek wydania świadectwa pracy nie po-
wstaje także w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie 
art. 231 k.p.141

Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym 
następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosun-
ku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku 
pracy. Należy zatem przyjąć, że każda przerwa w zatrudnieniu u tego samego pracodaw-
cy trwająca dłużej niż 7 dni winna być finalizowana wydaniem świadectwa pracy. W ta-
kim wypadku powstanie obowiązku sporządzenia i wydania świadectwa pracy nie jest 
uzależnione od wniosku pracownika, a dokument powinien być wydany niezwłocznie. 
W sytuacji natomiast, gdy w ciągu 7 dni kolejne zatrudnienie dojdzie do skutku, obo-
wiązek wydania świadectwa pracy zależny jest od wniosku pracownika. Wniosek taki 

138 Wyrok SN z 18.02.1976 r., I PR 1/76, PiZS 1978/5, s. 62.
139 Postanowienie NSA z 11.03.1993 r., II SA 499/93, ONSA 1994/1, poz. 36.
140 Wyrok SN z 3.06.1981 r., IV CR 178/81, OSNC 1982/2–3, poz. 25.
141 Por. wyroki SN: z 7.06.1994 r., I PRN 29/94, OSNP 1994/12, poz. 189; z 29.09.1998 r., I PKN 349/98, 

OSNP 1999/20, poz. 653.
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może być złożony zarówno przed rozpoczęciem kolejnego zatrudnienia, jak i w każdym 
czasie jego trwania, i w zależności od jego treści może obejmować poprzedni okres za-
trudnienia albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które nie wydano dotychczas świa-
dectwa pracy. Wniosek może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pra-
codawca zaś winien w terminie 7 dni od jego złożenia wydać pracownikowi stosowne 
świadectwo pracy. Ze sformułowań zawartych w § 11 komentowanego artykułu wynika, 
że wniosek może dotyczyć jedynie zakończonych okresów zatrudnienia.

W dawniejszym piśmiennictwie prawa pracy reprezentowana była opinia dopusz-
czająca wydanie świadectwa pracy przed ustaniem stosunku pracy, jeżeli byłoby ono 
potrzebne pracownikowi w związku z poszukiwaniem pracy142. Stanowisko takie nie 
wydaje się trafne. Wykładnia językowa jednoznacznie wskazuje, że w komentowanym 
przepisie chodzi o zakończone okresy zatrudnienia (poprzedni albo wszystkie, za któ-
re dotychczas świadectwa nie wydano). Również wymagania odnoszące się do tre-
ści tego dokumentu za tym przemawiają – w szczególności konieczność stwierdzenia 
trybu ustania stosunku pracy, co nie będzie możliwe, dopóki stosunek pracy jeszcze 
trwa143. W przypadku zgłoszenia takiego żądania pracodawca może wystawić pracow-
nikowi stosownej treści zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie144.

3.  Zgodnie z treścią § 13 komentowanego artykułu świadectwo pracy powinno być wyda-
ne pracownikowi bezwarunkowo, co oznacza, że realizacja tego obowiązku nie może 
być uzależniona od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą (np. od 
zwrotu kwot z tytułu odszkodowania za wyrządzoną pracodawcy szkodę, od zwrotu 
pożyczki do kasy zapomogowo-pożyczkowej).

4.  Od 7.09.2019 r. inaczej został określony termin wydania świadectwa pracy. Pracodawca 
jest obowiązany wydać świadectwo pracy co do zasady w dniu, w którym następu-
je ustanie stosunku pracy (art. 97 § 1 k.p.), dotychczas zaś czynił to „niezwłocznie”. 
Ponadto z rozporządzenia wykonawczego do wskazanego przepisu przeniesiono opis 
sposobu wydania świadectwa pracy w przypadku, gdy wydanie tego dokumentu w tym 
dniu z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe. Pracodawca wówczas, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy za pośredni-
ctwem poczty albo doręcza je w inny sposób. W praktyce może to oznaczać, że w przy-
padku wystąpienia przyczyn obiektywnych – w szczególności kiedy o rozwiązaniu albo 
wygaśnięciu stosunku pracy strony dowiadują się w dniu jego ustania – gdy zebranie 

142 Por. J. Pietrzykowski, Świadectwa pracy i opinie [w:] Instytucje stosunku pracy w kodeksie pracy 
(Charakterystyka i próba wykładni), „Studia i Materiały IPiSS” 1974/7, s. 70; Z. Salwa, Prawo pracy i ubez-
pieczeń społecznych, Warszawa 1998, s. 150.

143 Por. T. Zieliński, Świadectwa pracy i opinie [w:] Nowe prawo pracy, red. R. Korolec, J. Pacho, Warszawa 
1975, s. 182; W. Formański, Świadectwa pracy i opinie o pracy [w:] Kodeks pracy w praktyce. Pierwsze do-
świadczenia i problemy, Studia i Materiały IPiSS 1976/17, s. 84; J. Skoczyński [w:] Kodeks..., red. L. Florek, 
2011, art. 97, pkt 2.

144 Por. A. Kosut, Wybrane zagadnienia dotyczące obowiązku wydania świadectwa pracy i jego treści, 
PiZS 2001/12, s. 22.
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ka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia”. 
Ustawodawca nie zdefiniował nowego terminu, co uprawnia do skorzystania z reguł 
wykładni historycznej i przyjęcia, że za owym porzuceniem dziecka kryją się zgodne 
z prawem stany faktyczne polegające na oddaniu dziecka w określonym przez prawo 
trybie do przysposobienia. Dokonana zmiana sprowadza się w rezultacie do sformuło-
wania negatywnej oceny takiego zachowania pracownicy. Ze względów systemowych 
nie można bowiem uznać, że takie zachowanie pracownicy jest równoznaczne wyłącz-
nie z popełnieniem przestępstwa porzucenia małoletniego z art. 210 k.k.40

 Art. 1821.  (uchylony)

 Art. 1821a.  [Urlop rodzicielski]

§ 1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za 
okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do 
urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Urlop w wymiarze, o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie obojgu rodzicom 
dziecka.
§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. 
W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 
wymiaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyń-
skiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może 
korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu ro-
dzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa 
w § 1.

1.  Instytucja urlopu rodzicielskiego funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 
17.06.2013 r. Jest to przede wszystkim element polityki prorodzinnej41, będącej przed-
miotem szerokich dyskusji społecznych i politycznych, ale także następstwem imple-
mentacji dyrektywy Rady 2010/18/UE z 8.03.2010 r. w sprawie wdrożenia zmienio-
nego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE42.

40 W ocenie Sądu Najwyższego „porzucenie”, o którym mowa w art. 210 § 1 k.k., oznacza działanie polega-
jące na opuszczeniu dziecka, połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nie, bez zapewnienia mu opieki 
ze strony innych osób (wyrok SN z 4.06.2001 r., V KKN 94/99, LEX nr 49445). Por. K. Kulig, Członek..., 
s. 137. 

41 Por. B. Godlewska-Bujok, Urlopy rodzicielskie – o projekcie ustawy i jej (nie)konsekwencjach, PiZS 2013/3, 
s. 9–10; M. Latos-Miłkowska, Urlop rodzicielski, MPP 2013/8, s. 398.

42 Dz.Urz. UE L 68, s. 13, ze zm.
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2.  Urlop rodzicielski jest zwolnieniem od pracy o charakterze dobrowolnym, przysługują-
cym w wymiarze do 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 
porodzie, oraz do 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jed-
nym porodzie. Wskazany wymiar urlopu przysługuje obojgu rodzicom dziecka łącznie, 
a więc matce i ojcu, przy czym ustawodawca uformował możliwość wykorzystania tego 
świadczenia przez oboje rodziców w sposób elastyczny. Urlop ten może zostać bowiem 
wykorzystany wyłącznie przez jednego z rodziców, ale mogą też z niego korzystać jed-
nocześnie – w tym drugim przypadku czas korzystania z urlopu liczy się oddzielnie 
dla każdego z nich, przy czym łączny czas korzystania z urlopu przez oboje rodziców 
nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni (§ 3). Ostatnio wskazana reguła dotyczy także 
jednoczesnego korzystania przez jednego z rodziców z urlopu rodzicielskiego i jedno-
czesnego pobierania przez drugiego rodzica zasiłku macierzyńskiego za okres odpo-
wiadający okresowi urlopu rodzicielskiego – wówczas również czas korzystania z tych 
uprawnień liczy się oddzielnie dla każdego z rodziców, a łączny czas korzystania z nich 
nie może przekroczyć owych 32 lub 34 tygodni (§ 4)43.

3.  W komentowanym przepisie sformułowana została też podstawowa przesłanka skorzy-
stania z urlopu rodzicielskiego. Jest to wykorzystanie przez pracownicę (ewentualnie 
wspólnie z pracownikiem – ojcem dziecka lub pracownikiem – najbliższym członkiem 
rodziny) urlopu macierzyńskiego albo wykorzystanie przez ubezpieczonych zasiłku 
macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

 Art. 1821b.  (uchylony)

 Art. 1821c.  [Wymiar urlopu rodzicielskiego]

§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż 
do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.
§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macie-
rzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu 
macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna 
po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres 
odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. 
Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 1868a.
§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie 
nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzy-
padającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres od-
powiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu 
pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

43 Szerzej na temat tego urlopu zob. K. Serafin, Ochrona..., s. 200–213.
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§ 4. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wy-
jątkiem:

1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:
a) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 

6 tygodni,
b) przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1, na wychowanie 

dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego pod-
jęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może 
być krótsza niż 3 tygodnie;

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

1.  Przepis określa warunki korzystania z urlopu rodzicielskiego, które można uporządko-
wać w następującej kolejności:

1) z urlopu tego można skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko 
kończy 6. rok życia;

2) udzielany jest bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku 
macierzyńskiego (pobieranego przez ubezpieczonych niebędących pracownikami);

3) może być wykorzystany w całości lub w częściach;
4) w przypadku dzielenia urlopu na części nie może być ich więcej niż cztery i przypa-

dać powinny bezpośrednio jedna po drugiej; ponieważ na równi z uprawnieniem 
do korzystania z przedmiotowego urlopu rodzicielskiego prawodawca traktuje po-
bieranie przez ubezpieczonych zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
okresowi urlopu rodzicielskiego (art. 31 u.ś.p.u.s.), okresy korzystania z urlopu ro-
dzicielskiego mogą być wymieniane z okresami pobierania zasiłku – i w tym przy-
padku także kolejne okresy powinny następować bezpośrednio jeden po drugim;

5) w przypadku dzielenia urlopu na części każda z nich powinna trwać co najmniej 
8 tygodni; wyjątki od tej reguły dotyczą pierwszej części urlopu (6 tygodni, jeżeli 
przy porodzie urodzone zostało jedno dziecko, lub 3 tygodnie, w przypadku przy-
jęcia dziecka na wychowanie) oraz sytuacji, gdy do wykorzystania zostało mniej niż 
8 tygodni urlopu;

6) od zasady, że poszczególne części urlopu powinny następować bezpośrednio jed-
na po drugiej, ustawodawca dopuszcza wyjątek, zgodnie z którym można uczynić 
przerwę w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego i wykorzystać nie więcej niż 16 ty-
godni tego urlopu po okresie przerwy; wykorzystanie urlopu powinno nastąpić 
w ramach wskazanego wyżej okresu sześcioletniego; konsekwencją skorzystania 
z tej możliwości będzie jednak pomniejszenie liczby przysługujących części urlopu 
wychowawczego.

2.  Ustawodawca nie reguluje sytuacji, gdy niektóre części takiego urlopu rodzice będą 
chcieli wykorzystać jednocześnie – czy oboje powinni zatem rozpocząć korzystanie 
z tego urlopu bezpośrednio po zakończeniu przez jedno z nich korzystania z urlopu 
macierzyńskiego, czy też warunek zostanie spełniony, jeśli jedno z rodziców rozpocznie 
korzystanie z urlopu rodzicielskiego w tym terminie (tj. bezpośrednio po zakończeniu 

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 1821c

Mirosław Włodarczyk
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Piąte wydanie komentarza do Kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany ustawy, jakie 
miały miejsce od czasu ostatniej edycji z 2018 roku, w tym dotyczące:
–  zakazu dyskryminacji i zasad równego traktowania w zatrudnieniu, które wprowadzają 

otwarty katalog kryteriów dyskryminacyjnych i nierównego traktowania w zatrudnieniu 
wzmacniając ochronę pracowników,

–  przepisów regulujących dochodzenie roszczeń przez pracowników, którzy doznali mob-
bingu w zatrudnieniu, a nie rozwiązali stosunku pracy,

–  zmienionego katalogu danych osobowych kandydata do pracy i pracownika, 
–  objęcia ochroną trwałości zatrudnienia szerszego kręgu osób w okresie korzystania z urlopu 

macierzyńskiego, tj. pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego 
członka najbliższej rodziny,

–  prawa wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świa-
dectwa pracy oraz wydłużenia terminów o sprostowanie treści świadectwa pracy na wniosek 
pracownika,

–  ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy,
–  zmienionego katalogu wykroczeń oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko pra-

wom pracownika.

Książka zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z dziedziny 
prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją 
prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. Korzystanie z komenta-
rza ułatwi szczegółowy indeks rzeczowy. 

Autorami opracowania są wybitni przedstawiciele nauki z różnych ośrodków naukowych 
w całym kraju oraz praktycy prawa pracy.

Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pra-
cowników działów personalnych firm oraz związkowców. Zainteresuje także przedstawicieli 
nauki prawa pracy oraz aplikantów.
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