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WPROWADZENIE

Problematyka uprawnień związanych z rodzicielstwem jest od kilku lat 
przedmiotem zainteresowań zarówno prawodawcy unijnego, jak i usta-
wodawcy polskiego. Od 2004 r. nieustannej zmianie ulegają przepisy 
polskiego prawa pracy nadające pracownikom coraz więcej uprawnień 
korelujących z rolą rodzica. Jest to w przeważającej c zęści wynikiem im-
plementacji dyrektyw unijnych i wpisuje się w jeden z głównych tren-
dów rozwoju prawa pracy w  ostatnich latach w  Europie Zachodniej, 
tzw. work-life balance, polegający na poszukiwaniu rozwiązań wspiera-
jących godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi1.

W 2006 r., a następnie w 2009 r.2 wydłużono urlopy macierzyńskie, a ma-
jąc na uwadze treść dyrektywy Rady 97/81/WE z 15.12.1997 r. dotyczą-
cej Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze 
godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych 
i  Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Pu-
blicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodo-
wych (ETUC)3, pracownikom przyznano uprawnienie do wnioskowania 

1  M. Latos-Miłkowska, Przemiany stosunku pracy związane z  rodzicielstwem 
[w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr 
i  Zakładów Prawa Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26–28  maja 2011  r., 
red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, s. 234, 235.

2 Ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 
Nr 221, poz. 1615) oraz ustawa z 6.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654 ze zm.).

3 Dz.Urz. WE L 14 z 1998 r., s. 9, ze zm. Ustawa z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która 
weszła w życie 1.01.2004 r.
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o  obniżenie dotychczasowego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie 
niższego niż połowa, pracodawców zaś zobowiązano do uwzględnienia 
takiego wniosku (art. 1867 k.p.). Od 17.06.2013 r.4 wprowadzono do Ko-
deksu pracy przepisy dające możliwość korzystania z dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego oraz umożliwiające pracownikom wykorzystującym 
dodatkowy urlop macierzyński złożenie wniosku o „wykonywanie pra-
cy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru” (ówczesne 
art. 1821 § 5 oraz art. 1821a § 6 k.p.). W wyniku kolejnej nowelizacji od 
2.01.2016 r.5 zrezygnowano natomiast z instytucji dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego na rzecz urlopu rodzicielskiego, znacznie wydłużając 
okres pobytu rodzica z małym dzieckiem – łącznie do 12 miesięcy – 
i dano pracownikowi możliwość wykorzystania maksymalnie 16 tygo-
dni urlopu rodzicielskiego aż do końca roku kalendarzowego, w którym 
dziecko kończy 6 lat. Wydłużono także do tego wieku dopuszczalność 
korzystania z  urlopu wychowawczego oraz wprowadzono możliwość 
wnioskowania przez pracownika korzystającego z urlopu rodzicielskie-
go o jednoczesne wykonywanie pracy u pracodawcy udzielającego tego 
urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu 
pracy (art. 1821e § 1 k.p.), co znacznie uelastycznia pogodzenie korzysta-
nia z urlopów związanych z rodzicielstwem z pracą zawodową i ułatwia 
rodzicom stopniowy powrót do pracy.

Polski ustawodawca konsekwentnie zatem przyznaje pracownikom 
coraz więcej praw związanych z rodzicielstwem, a praktyka pokazuje, 
że wielu czołowych pracodawców, dbając o Employer Branding – istotny 
na rynku pracy przy poszukiwaniu utalentowanych kandydatów do pra-
cy i utrzymaniu ich w firmie – wyprzedza nawet te regulacje, prowadząc 
politykę personalną, którą kiedyś określano: „Firma przyjazna kobiecie”, 
a od kilku lat – „Firma przyjazna rodzinie”.

4 W dniu 17.06.2013 r. weszła w życie us tawa z 28.05.2013 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 675 ze zm.).

5 Nowelizacja dokonana  ustawą z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268 ze zm.), weszła w życie 2.01.2016 r.



 

Rozdział I

DEFINICJE USTAWOWE 
ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI 

RODZICIELSKIMI

1. Wstęp

W 2015 r. do Kodeksu pracy wprowadzono definicje używanych w roz-
dziale VIII pojęć: „ubezpieczonej-matki dziecka”, „ubezpieczonego-ojca 
dziecka”, „pracownika-innego członka najbliższej rodziny” oraz „ubez-
pieczonego-innego członka najbliższej rodziny”1.

Jak wskazano w  uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej2, wpro-
wadzenie powyższych pojęć do Kodeksu pracy pozostawało w ścisłym 
związku z jedną z kluczowych zmian przewidzianych w nowelizacji. Otóż 
od 2015 r. umożliwiono rodzicom dzielenie się uprawnieniami związa-
nymi z opieką nad dzieckiem, gdy jedno z nich ma status pracownika, 
drugie natomiast jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choro-
by i macierzyństwa na innej po dstawie niż stosunek pracy (np. jest osobą 
prowadzącą działalność gospoda rczą). W praktyce takie sytuacje (tj. ro-
dzice wykonują pracę lub świadczą usługi na różnej podstawie) zdarzały 
się i nadal zdarzają się często. Tymczasem przepisy sprzed nowelizacji 

1 Por. art. 1751 k.p.; nowela z 24.07.2015 r.
2 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw, VII kadencja, druk sejm. nr 3288, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.
xsp?nr=3288 (dostęp: 25.04.2021 r.).
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umożliwiały korzystanie z kodeksowych urlopów rodzicielskich wyłącz-
nie osobom posiadającym status pracownika w rozumieniu art. 2 k.p.3

Wprowadzone do Kodeksu pracy definicje odzwierciedlają również ko-
lejną zmianę, a mianowicie rozszerzenie kręgu osób mogących korzystać 
z uprawnień związanych z rodzicielstwem o innych niż ojciec dziecka 
ubezpieczonych członków najbliższej rodziny. Zmiana ta miała na ce-
lu zapewnienie spójności pomiędzy tzw. ustawą zasiłkową a Kodeksem 
pracy i uniknięcie konieczności wielokrotnych odesłań do ustawy zasił-
kowej w treści Kodeksu pracy.

2. Ubezpieczona-matka oraz ubezpieczony-ojciec

Pojęcia „matka” oraz „ojciec” dziecka należy rozumieć zgodnie z prze-
pisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego4. Kodeks ten definiuje mat-
kę jako kobietę, która urodziła dziecko (art. 619 k.r.o.), natomiast ojca 
jako mężczyznę, wobec którego zastosowanie znajduje domniemanie 
ojcostwa (art. 62 k.r.o.)5 lub którego ojcostwo zostało ustalone w drodze 
uznania bądź na mocy orzeczenia sądu (art. 72 § 1 k.r.o.).

Definicje wyraźnie odnoszą się do osób niebędących pracownika-
mi w rozumieniu art. 2 k.p. Muszą to być jednak osoby ubezpieczone, 
tj. objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, 

3 Zgodnie z art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

4 Por. też Ko deks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2018, art. 1751, nb 2, 
s. 736.

5 Powyższe domniemania są następujące: jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania 
małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domnie-
mywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziec-
ko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli natomiast dziecko 
urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz 
po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od 
drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w na-
stępstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierw-
szy mąż matki. Powyższe domniemania mogą być obalone tylko na skutek p owództwa 
o zaprzeczenie ojcostwa.
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określonym w ustawie systemowej. Należy założyć, że ustawodawca miał 
tu na myśli ubezpieczenie chorobowe, o którym mowa w art. 11 ustawy 
systemowej. W przepisie tym określono osoby podlegające obowiązko-
wemu i dobrowolnemu ubezp ieczeniu chorobowemu. Temu pierwsze-
mu podlegają przede wszystkim pracownicy. Z  kolei dobrowolnemu 
ubezpieczeniu podlegają (na swój wniosek) osoby objęte obowiązkowy-
mi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, m.in.: a) osoby wyko-
nujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczą-
ce zlecenia, a także osoby z nimi współpracujące; b) osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące; 
c) osoby będące doktorantami otrzymujące stypendium doktoranckie. 
Z punktu widzenia prawa do zasiłku macierzyńskiego jest przy tym obo-
jętne, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowol-
nie czy też obowiązkowo.

3. Pracownik-inny członek najbliższej rodziny

Pojęcie innego członka najbliższej rodziny nie jest do końca jasne, po-
nieważ przepisy Kodeksu pracy ani ustawy zasiłkowej go nie definiują. 
Tymczasem sprecyzowanie kręgu członków najbliższej rodziny ma nie-
bagatelne znaczenie z uwagi na przysługujące tym osobom uprawnienie 
do zasiłku macierzyńskiego. Niektórzy postulują, by przyjąć, że członka-
mi najbliższej rodziny są: rodzice, dziadkowie, wnuki oraz rodzeństwo 
któregokolwiek z rodziców, a także pełnoletnie rodzeństwo dziecka, 
o ile pozostawały i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym 
z matką dziecka lub dzieckiem6. Inni odwołują się do orzecznictwa 
sądowego7. Przykładowo, w jednym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, 
że w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje legalna definicja pojęcia 
„rodzina” czy też pojęć „najbliższy”, „bliski domownik”, a do ich interpre-
tacji należy używać wykładni celowościowej. Do zdefiniowania pojęcia 
rodziny można użyć takich kryteriów,  jak: pokrewieństwo, małżeństwo, 
przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i  pozostawanie 

6 Por. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2020, art. 1751, nb 6, s. 738.
7 Por. Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, Legalis 2020, art. 1751, nb 4.
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we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy takiej wykładni pokre-
wieństwo nie będzie miało decydującego (przesądzającego) znaczenia. 
Za  rodzinę można zatem uznać „najmniejsz[ą] grup[ę] społeczn[ą], 
powiązan[ą] poczuciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, 
wynikającej nie tylko z pokrewieństwa”8. Do rodziny, według Sądu Naj-
wyższego, zalicza się małżonków, ich dzieci wspólne, dzieci drugiego 
małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach 
rodziny zastępczej, dzieci znajdujące się pod opieką (prawną), a niekie-
dy nawet dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie, jeśli rodzice 
nie żyją lub nie mogą zapewnić im utrzymania albo zostali pozbawieni 
władzy rodzicielskiej lub ograniczeni w jej wykonywaniu9. W opinii Są-
du Najwyższego w wykładni pojęcia członka najbliższej rodziny dużą 
rolę odgrywa kryterium wspólnoty ekonomicznej, określanej jako 
pozostawanie we  wspólnym gospodarstwie domowym, wspólnym 
zamieszkaniu, faktycznym pożyciu itp.10 W efekcie ważniejszym od 
pokrewieństwa kryterium oceny danej osoby jako członka najbliższej 
rodziny powinno być pozostawanie we wspólnym gospodarstwie do-
mowym, obejmującym wspólnotę ekonomiczną, osobistą oraz poczucie 
bliskości i wspólności, niekoniecznie wynikające z pokrewieństwa11.

Pewną podpowiedź w interpretacji pojęcia „inny członek najbliższej ro-
dziny” stanowić mogą również przepisy rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pra-
cy12. W szczególności zaś w § 15 r.s.u.n. określono wymiar tzw. urlopów 
okolicznościowych, wskazując jednocześnie krąg osób bliskich pra-
cownikowi. Obejmuje on jego dzieci, małżonka, ojca, matkę, ojczyma, 
macochę, rodzeństwo, teściów, dziadków oraz inne osoby pozostające 
na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Wydaje 
się, że te wszystkie osoby można uznać za członków najbliższej rodziny 
pracownika13.

8 Por. wyrok SN z 13.04.2005 r., IV CK 648/04, OSNC 2006/3, poz. 54.
9 Por. wyrok SN z 13.04.2005 r., IV CK 648/04.
10 Por. Kodeks…, red. K. Walczak, 2020, art. 1751, nb. 4.
11 Por. Kodeks…, red. K. Walczak, 2020, art. 1751, nb 4.
12 Dz.U. z 2014 r. poz. 1632.
13 Por. Kodeks…, red. K. Walczak, 2020, art. 1751, nb 6.
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Definicję członka rodziny pracownika zawiera ponadto art. 32 ust. 2 
ustawy zasiłkowej. Zgodnie z  nim za członków rodziny uważa się 
„małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, 
dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – je-
żeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczo-
nym w okresie sprawowania opieki”. W doktrynie zwraca się jednak 
uwagę, że ustawa zasiłkowa używa pojęcia członka rodziny, podczas 
gdy Kodeks pracy – członka najbliższej rodziny14. Posługiwanie się 
przez ustawodawcę niejednolitymi pojęciami spotkało się z krytyką, 
zwłaszcza że analizowane regulacje mają wpływ na kwestie o publicz-
noprawnym charakterze (uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego) 
i wobec tego nie powinno się stosować wykładni rozszerzającej lub 
per analogiam15.

Naszym zdaniem przez pracownika-innego członka najbliższej rodziny 
należy rozumieć rodziców, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, ro-
dzeństwo pracownika oraz dzieci w wieku powyżej 18 lat ze względu na 
charakter uprawnień, które im przysługują. Nie ma przy tym, według 
nas, znaczenia, czy pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domo-
wym z pracownikiem. Podkreślić należy, że uprawnienia związane z ro-
dzicielstwem będą przysługiwały wskazanym wyżej osobom, jeżeli mają 
status pracownika, tj. pozostają w stosunku pracy na podstawie umo-
wy o pracę, wyboru, powołania, mianowania oraz spółdzielczej umowy 
o prac ę.

4. Ubez pieczony-inny członek najbliższej rodziny

Zgodnie z  powyższymi uwagami ubezpieczonym-innym członk iem 
najbliższej rodziny jest osoba niebędąca pracownikiem w rozumieniu 
art. 2 k.p., lecz objęta ubezpieczeniem chorobowym (dobrowolnym lub 

14 Por.  Kodeks pracy…, red. A. Sobczyk, 2018,  art. 1751, nb 6, s. 737.
15 Por. Kodeks…, red. A. Sobczyk, 2018, art. 1751, nb 6, s. 737;  A. Kulig, Członek 

najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z  rodzicielstwem, 
MoP 2016/3, s.  138; Kode ks pracy. Komentarz, red.  W.  Muszalski, Legalis 2019, 
art. 1751, nb 3.
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