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Wstęp

W dobrej rodzinie dziecko doświadcza miłości, troski, bliskości kochających 
osób, „dotyka” prawdy, dobrych uczuć, własnej tożsamości osobowościowej, 
współczucia, grzeczności, delikatności1. Rolą rodziny jest przede wszystkim wy-
chowanie dzieci, tj. w szczególności: przekazanie systemu wartości, jakiemu po-
winno pozostać wierne, wpojenie odpowiedzialności za życie własne i innych,  
a także przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie, zgodnie z pra-
wem funkcjonującym w kraju. Każda sytuacja rodzinna i domowa może być okazją 
do doświadczenia wartości, i może uczyć poczucia humoru, by na przyszłe życie 
patrzeć z nadzieją i optymizmem2. Wychowanie dziecka do życia jest niezwykle 
trudnym i odpowiedzialnym zadaniem stojącym przed rodzicami. Pomocą służą 
rodzicom wszelkie dokumenty oraz nauczanie Kościoła katolickiego. Związek ko-
biety i mężczyzny (szczególnie, gdy zawarte zostało małżeństwo sakramentalne) 
również nie jest pozbawione trudności, błądzenia, braku porozumienia. To często 
połączenie dwóch różnych osobowości, charakterów, wychowawczych odrębno-
ści. Wiele obowiązków zostało nałożonych na dwoje ludzi, którzy stworzą rodzinę. 
Potrzebna jest niewątpliwie pełna świadomość i znajomość zadań, obowiązków 
oraz praw małżonków wyznaczonych przez prawo kanoniczne ale także i świeckie. 

Podejmując tematykę ochrony rodziny należy odpowiedzieć na szereg pytań. 
Przede wszystkim niezbędne jest zdefiniowanie czym jest rodzina i jakie jest jej miej-
sce w polskim systemie prawnym i jakie obowiązki oraz uprawnienia nałożone są 
na rodziców. Wyjaśnienia wymaga zagadnienie świadczeń dostępnych przez polski 
system socjalny dla rodzin pełnych oraz niepełnych oraz podstawy prawne ich przy-
znawania. W dalszej kolejności należy spojrzeć na zagadnienie rodziny z punktu 
widzenia prawa kanonicznego. Kościół katolicki w swych dokumentach, poczynając 
od wskazań wypracowanych przez Sobór Watykański II i Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, poprzez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku, po Kartę Praw Rodzi-

1 S. Kasprzak, Współczesne zagrożenia trwałości małżeństwa sakramentalnego i potrzeba sta-
rannego przygotowania  nupturientów, [w:] Małżeństwo na całe życie? Sztychmiler R., Krzywkow-
ska J., (red.), Olsztyn, 2011, s 7

2 Ibidem, s. 57
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ny oraz List do Rodzin podejmuje zagadnienia ważnej roli oraz zadań stawianych 
przed osobami tworzącymi rodzinę. Podstawowym obowiązkiem rodziny, zarówno 
z punktu widzenia Kościoła katolickiego, jak i potrzeb społeczeństwa jest wychowa-
nie dzieci przez rodziców. Dokumenty Kościoła katolickiego jednoznacznie wskazu-
ją, że przekazywanie wiary stanowi jeden z głównych elementów wychowawczych. 
Obowiązek ten zajmuje szczególne miejsce w nauce Kościoła katolickiego przedsta-
wiając wiele wskazówek dla przyszłych rodziców. Można je odnaleźć w takich doku-
mentach, jak: deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissiumum educationis, 
Soborowe konstytucje Gaudium et spes oraz Lumen gentium. Kościół Katolicki od 
dawna podkreślał doniosłe znaczenie procesu wychowania dzieci w wierze rodzi-
ców. Troska ta znalazła swoje odzwierciedlenie już w Kodeksie Prawa Kanonicznego 
z 1917 roku i kontynuowana jest w nauczaniu papieży, w szczególności Pawła VI  
i Jana Pawła II, w dokumentach takich jak: Karta Praw Rodziny, adhortacja apostol-
ska Familiaris consortio, a w szczególności List do Rodzin Gratissimam Sane.

Małżeństwo jest instytucją znajdująca się pod szczególną ochroną prawną. 
W Kodeksie Prawa Kanonicznego można odnaleźć wiele kanonów dotyczących 
instytucji małżeństwa, jej definicji oraz przymiotów, a także celów, jakie powin-
no realizować małżeństwo katolickie. Kościół uczy nas, że Chrystus podnosząc 
małżeństwo do rangi sakramentu, błogosławi mężczyznę i kobietę, którzy zde-
cydowali się iść razem przez życie jako małżeństwo. Podkreślana jest zwłaszcza 
nierozerwalność małżeństwa. Pierwsze dekrety regulujące kwestię małżeństw za-
wieranych w Kościele katolickim sformułowano podczas Soboru Trydenckiego 
(11.11.1563r.). Dokument ten m.in. potępiał wielożeństwo3, wskazywał na prawo 
Kościoła do zakazu rozwodów4 oraz zabraniał odmawiania współżycia małżeń-
skiego ze względów religijnych5. Współcześnie w nauczaniu Kościoła katolickiego 
można odnaleźć liczne odniesienia do praw i obowiązków małżonków i rodziców. 
Nieznajomość obowiązków małżeńskich często może prowadzić do konfliktów 
między małżonkami oraz ich innymi oczekiwaniami wobec siebie. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oddaje rodziny pod opiekę państwa, 
które powinno w odpowiedni sposób prowadzić politykę prorodzinną, a przede 

3 Jeśli ktoś mówi, że jest zgodne z prawem dla chrześcijan, aby mieć kilka żon w tym samym 
czasie, i że nie jest to zabronione przez żadne boskie prawo: niech będzie wyklęty. Sobór Trydenc-
ki, Doctrina de Sacramento Matrimoni canon V, [w:] Creeds of Christendom, with a History and 
Critical notes. Volume II. The History of Creeds. Schaff P., http://www.ccel.org (dostęp 16.11.2018)

4 Jeśli ktoś mówi, że Kościół nie może ustanowić przeszkód rozwiązujących małżeństwo (…) , 
niech będzie wyklęty. Doctrina de Sacramento… Canon IV

5 Jeśli ktokolwiek mówi, że małżeństwo zawarte, ale nie zostało skonsumowane, nie zostaje 
rozwiązane przez uroczyste wyznanie religii przez jedną ze stron: niech będzie wyklęty. Doctri-
na… Canon VI.
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wszystkim ochronną z punktu widzenia prawa. Polityka państwa powinna iść  
w kierunku zapewnienia jak najlepszych warunków do zakładania i powiększania 
rodzin, aby zabezpieczyć zastępowalność pokoleniową, sprawiedliwy system eme-
rytalny itp. Ochronę praw rodziców można odnaleźć także w prawie pracy. Kodeks 
pracy chroni stosunek pracy rodziców podczas korzystania z urlopu macierzyń-
skiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego.

Kodeks pracy zabezpiecza również pracę kobiet w ciąży. Oczywiście ochrona 
prawna dotyczy tylko tych ciężarnych, które zatrudnione są na podstawie umowy 
o pracy. Osobom tym przysługują liczne przywileje, takie jak: zakaz zatrudniania 
w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych oraz delegowania pracownicy  
w celu wykonywania obowiązków pracowniczych poza miejsce pracy. 

Rodzicom po urodzeniu dziecka przysługują specjalne urlopy. Obecnie pra-
wo do korzystania z nich przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom. Dzięki temu 
została również podkreślona rola ojca w wychowywaniu dziecka. Urlopy, które 
zostały wymienione w Kodeksie pracy to: urlop macierzyński, urlop rodzicielski, 
urlop ojcowski i urlop wychowawczy. Ochrona rodziny to także wszelkiego rodza-
ju zasiłki, zapomogi itp. Rodzice powinni znać warunki, jakie należy spełnić aby 
móc w pełni korzystać z przysługujących praw.
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Rozdział I 

Pojęcie i status prawny rodziny

1.1. Pojęcie rodziny w polskim systemie prawnym

Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną państwa, która często traktuje 
się jako podmiot gospodarujący. Oznacza to, że jednym z zadań jest zapewnienie 
swoim członkom utrzymania oraz opieki, zaspokajając potrzeby materialne a tak-
że przygotowujący dzieci do samodzielnego życia. Przymiotem rodziny jest także 
wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy najczęściej jedno gospodarstwo domowe, 
które może zawierać dwa lub nawet trzy pokolenia. Stwierdza się, że rodzinna za-
pewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa, przekazując dziedzictwo kulturalne, 
społeczne, wychowawcze następnym pokoleniom. Z. Tyszka1 dokonuje rozróżnie-
nia typów rodzin: rodzina nuklearna składa się z męża, żony oraz dzieci, rodzi-
na poligamiczna – składa się z kilku związków małżeńskich oraz dzieci, rodzina 
poszerzona to rodzina wielopokoleniowa, która składa się najczęściej z dwóch lub 
więcej rodzin nuklearnych podporządkowanych organizacyjnie jednemu kierow-
nictwu (np. dzieci z dziećmi oraz dziadkowie). Natomiast zmodyfikowana rodzina 
poszerzona w swoim kręgu składa się z kilku rodzin nuklearnych będących w stanie 
częściowej zależności od siebie. Poszczególne rodziny nuklearne zachowują jednak 
swoją niezależność ekonomiczną. Kolejnymi typami rodziny wyróżnionymi przez 
T. Tyszkę2 jest rodzina zrekonstruowana (drugie małżeństwo z dziećmi z pierwsze-
go małżeństwa), rodzina bezdzietna (składa się z męża i żony), rodzina niepełna 
(brakuje jednego z rodziców). S. Kawula3 wskazuje, że rodzina to grupa społeczna 
(mała, pierwotna), za podstawę której przyjmuje instytucję małżeństwa (w naszych 
warunkach kulturowych jest związek monogamiczny) i wynikający z niego stosu-
nek pokrewieństwa lub adopcji. Należy podkreślić, że funkcjonowanie rodziny, jej 
członków służy określonemu celowi, np. wychowanie dzieci, aspekty opiekuńcze 
względem dzieci czy osób starszych, rozwojowi społecznemu jako podmiotowi 

1 Z. Tyszka, Stan przeobrażenia współczesnych rodzin polskich, Poznań 1991, s. 3 i nast.
2 Ibidem, s. 4 i nast.
3 S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 1997, s. 26
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prawnemu. Członkowie wzajemnie oddziaływują w swojej komórce, wychowują 
dzieci, angażują się działalność różnych organizacji społecznych, stanowiąc bogate 
źródło wewnętrznego rozwoju. W środowisku rodzinnym również powinny być za-
spokojone potrzeby psychiczne, do których zalicza się przede wszystkim: potrzeba 
pewności i poczucia bezpieczeństwa, potrzeba solidarności i łączności z bliskimi 
osobami, potrzeba miłości, potrzeba akceptacji oraz uznania4. 

Wśród najważniejszych źródeł prawa dotyczących rodziny wyróżnia się nastę-
pujące akty prawne jak: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997roku5, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku wraz z prze-
pisami wprowadzającymi6, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny7, 
ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego8, ustawa  
z dnia 12 listopada 1965 roku – Prawo prywatne międzynarodowe9, ustawa z dnia  
26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy10, ustawa z dnia 26 października 1982 roku  
o postępowaniu w sprawach nieletnich11, ustawę z dnia 29 września 1986 roku – Pra-
wo o aktach stanu cywilnego12, ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych13, ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej14, ustawa  
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie15, ustawa z dnia 
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów16, ustawa  
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej17. 

4 I. Jundził, Trudności wychowawcze w rodzinie, Warszawa 1987, s. 11
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.197r., (Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483)
6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2012 r. poz. 

788 z późn. zm. 
7 Ustawa z dnia. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)
8 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,  

Nr 43, poz. 296 ze zm.
9 Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 1965 r.,  

Nr 46, poz. 290 ze zm.)
10 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
11 Ustawa z dnia 26 października 1982 r., o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  

z 2002r., Nr 11, poz. 109 ze zm.)
12 Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004 r., 

Nr 161, poz. 1688 ze zm.)
13 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r.,  

Nr 228, poz. 2255)
14 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593)
15 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 

r., Nr 180, poz. 1493)
16 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1378 ze zm.)
17 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn zm.. 
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Najważniejszy akt prawny jakim jest Konstytucja zawiera normy prawne do-
tyczące ochrony rodziny, wskazuje na bardzo istotne zasady prawa rodzin-
nego oraz gwarantuje wolność w wyborze dla swoich dzieci szkół innych niż 
publiczne oraz prawo do zabezpieczenia dzieciom wychowania i nauczania 
religijnego oraz moralnego18.

Konstytucyjna zasada ochrony rodziny i małżeństwa znajduje się w rozdziale I 
Konstytucji RP, w którym sformułowano zręby ustroju Rzeczypospolitej Polskiej19. 
Konstytucyjna ochrona rodziny odnosi się zarówno do rodziny małej (rodziców  
i dzieci), jak i do rodziny tworzonej wyłącznie przez małżonków. Warunkiem jest, 
aby stanowili ją kobieta i mężczyzna, którzy zawarli w świetle prawa polskiego ważny 
związek małżeński (art. 18 Konstytucji RP)20. Przez ochronę małżeństwa i rodziny 
rozumie się czynności mające na celu niedopuszczenie do zagrożenia tych wartości. 
Natomiast zagwarantowanie im w Konstytucji RP opieki oznacza podejmowanie 
działań zmierzających do ich umocnienia np. przez prowadzenie polityki podatko-
wej sprzyjającej małżeństwom i rodzinom, tworzenie prawa zaspokajającego potrze-
by rodzinne, a także na ochronie praw małżonków w ich wzajemnych relacjach21.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. małżeństwo, czyli zwią-
zek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, a także rodzicielstwo znajdują się 
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej22, a kobiecie i mężczyźnie przysłu-
gują równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym23. 
Urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi powoduje automatycz-
ne nabycie obywatelstwa polskiego24. Ustrojodawca polski, mając na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa małżeństwu i rodzinie, posługuje się terminami „opieka”  
i „ochrona”. Stanowi o tym wprost w art. 18 konstytucji, a także w sposób pośredni 
w art. 47, w którym czytamy, iż „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia pry-
watnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu 
osobistym25. „Ochrona” oznacza podejmowanie przez władze publiczne działań 

18 M. Andrzejewski: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2006, s. 5-6

19 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i stosunki rodzinnoprawne, (w:) T. Smyczyński (red.), Sys-
tem Prawa Prywatnego, Warszawa 2014, t. 11, s. 49.

20 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., 
Warszawa 2008, s. 54

21 B. Banaszak, M. Zieliński, Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny, Monitor Prawniczy, 
2014, nr 7,s. 354

22 Konstytucja RP, art. 18.
23 Ibidem, art. 33.
24 Ibidem, art. 34.
25 A. Tunia, Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim oraz w prawie wewnętrznych 

Kościołów Chrześcijańskich, Studia z Prawa Wyznaniowego, 2010, t.13, s.100
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mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa małżeństwu i rodzinie wobec pod-
miotów zewnętrznych, natomiast „opieka” odnosi się do działań podejmowanych 
przez władze publiczne na rzecz tych instytucji26. Rodzicom przysługuje prawo do 
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to jednak po-
winno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia, wy-
znania i jego przekonania27. Z oczywistych względów wolność sumienia i wyznania 
przysługuje dziecku dopiero od określonego momentu. To uprawnienie może być 
rozpatrywane wyłącznie w stosunku do osób, które osiągnęły już pewien stopień 
rozwoju, gwarantujący dostateczną zdolność rozeznania oceniającego28. Ratyfikując 
Konwencję Prawach Dziecka, Polska złożyła deklarację w myśl której prawo dziec-
ka dowolności myśli, sumienia i religii nie powinno dokonywać się wbrew polskim 
zwyczajom i tradycjom dotyczącym miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, winno 
więc być zgodne z poszanowaniem władzy rodzicielskiej29.Ograniczenie lub pozba-
wienie praw rodzicielskich może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych  
w ustawie, na podstawie prawomocnego orzeczenia30. 

Rodzinę tworzą małżonkowie od dnia zawarcia przez nich małżeństwa.  
W związku z tym małżeństwa bezdzietne także określa się terminem rodzina.  
W skład rodziny wchodzą wspólne – w tym także przysposobione – małoletnie 
dzieci małżonków oraz pełnoletnie, które jeszcze się nie usamodzielniły. W prak-
tyce jako wyznacznik usamodzielnienia bierze się pod uwagę fakt czy po uzyska-
niu pełnoletniości nadal mieszkają wspólnie z rodzicami. Do rodziny nie należą 
dzieci jednego z małżonków, nawet jeśli są w tej rodzinie wychowywane oraz 
dzieci wzięte na wychowanie, lecz nieprzysposobione31. Rodzina jest najmniejszą 
komórką społeczną, która pełni ważną rolę w życiu społecznym. To na rodzicach 
spoczywa ważny obowiązek zrodzenia oraz wszechstronnego wychowania dzie-
ci, a także zapewnienia im bytu na odpowiednim poziomie32. Co więcej rodzice 
w pełni mają obowiązek jak najlepszego wprowadzenia dzieci w życie społeczne, 
zgodne z obowiązującymi zasadami państwowymi oraz prawem.

26 L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 5-6
27 Konstytucja RP, art. 48 ust. 1.
28 M. Bielecki, Ewolucja wolności religijnej dziecka w Polsce w latach 1989-2009, [w:] Prawo 

wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice 
– Bielsko-Biała 2009, s. 94; zob. także M. Bielecki, Godność dziecka jako przesłanka korzysta-
nia z prawa do wolności religijnej, w: Dziecko. Studium interdyscyplinarne, red. E. Słowińska,  
E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, Lublin 2008, s. 239-257

29 M. Bielecki, Ograniczenia wolności religijnej dziecka, [w:] Idea wolności w ukuciu histo-
rycznym i prawnym, red. E. Kozerska, P. Sadowski i A. Szymański, Toruń 2010, s. 96

30 Konstytucja RP, art. 48 ust. 2.
31 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 23. 
32 Ibidem, s. 24
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Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia rodziny explicite. Zgodnie 
jednak z brzmieniem art. 23 oraz art. 27 k.r.o. rodzinę tworzą kobieta i mężczyzna 
poprzez zawarcie związku małżeńskiego. Zawarcie związku małżeńskiego w spo-
sób przewidziany przez k.r.o. stanowi zdarzenie prawne, którego bezpośrednim 
skutkiem jest założenie rodziny33. Mimo iż orzecznictwo rozszerzyło występujące 
w art. 23 in fine pojęcie rodziny, także na związki faktycznego pożycia34, nie ulega 
wątpliwości, że zarówno wykładnia gramatyczna35 jak i systemowa przemawiają 
za ograniczeniem pojęcia „rodziny, którą małżonkowie przez swój związek zało-
żyli” (art. 23 in fine) tylko do małżonków oraz ich wspólnych dzieci. Odstępstwa 
od tej zasady mogą pojawić się jedynie w odniesieniu do kwestii zaspokajania po-
trzeb, osobistej pieczy i starań o wychowanie dzieci i mogą być usprawiedliwione 
przez zasady współżycia społecznego36. Potwierdza to także cel ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej37, która co prawda nie zawiera definicji 
rodziny, ale jej stosowanie musi brać pod uwagę prawo dziecka do wychowania  
w rodzinie jako priorytetowe wobec pozostałych. Przyznaje ona także dziecku 
prawo do powrotu do rodziny i utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami 
(zob. art. 4). Pod warunkiem, iż sytuacja w rodzinie biologicznej poprawiła się na 
tyle, by dziecko mogło (dzieci mogły) wrócić i wychowywać w pełnej rodzinie, 
pozbawionych wszelkich patologii. 

Szczególna rola rodziny polega na tym, że jest niezastąpiona w rozwoju każde-
go człowieka. To dzięki niej zarówno dorośli, jak i dzieci zaspokajają swoje potrze-
by38. Ponadto rodzina realizuje szereg funkcji: 1. funkcję emocjonalno-ekspresyjną 
(związana z życiem uczuciowym człowieka, poczuciem bezpieczeństwa i wzajem-
ną miłością); 2. funkcję seksualną (wyraża się w podjęciu stałego współżycia mał-
żonków); 3. funkcję prokreacyjną; 4. funkcję gospodarczą (zaspokajanie potrzeb 
bytowych członków rodziny poprzez dostarczanie im środków utrzymania: miesz-
kania, żywności, a także odzieży); 5. funkcję wychowawczo-socjalizacyjną (przy-
gotowanie dzieci do samodzielnego życia, przekazywanie wartości moralnych oraz 
nauki współżycia z innymi ludźmi); 6. funkcję opiekuńczą (zapewnienie opieki 

33 J. Gajda, Komentarz do art. 23, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 29.05.2018)

34 Tak np. wyr. SA w Szczecinie z 27.6.2013 r., III AUA 104/13, Legalis; wyr. SA w Gdańsku 
z 14.5.2014 r., III AUA 1441/13, Legalis. Zob. też wyr. SN z 11.2.2011 r., II UK 273/10, Legalis, 
www.legalis.pl, (dostęp 29.05.2018)

35 J. Gajda, Komentarz do art. 23, op. cit., www.legalis.pl, (dostęp 29.05.2018)
36 Ibidem, art. 23
37 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 

z 2016 r. poz. 575
38 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 1.
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niesamodzielnym członkom rodziny, którymi są małoletnie dzieci, osoby w pode-
szłym wieku oraz niepełnosprawni)39.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny40 w art. 4 ust. 2 wskazuje, że członkiem rodziny 
wielodzietnej  może być: rodzic (rodzice) – w tym także rodzic (rodzice) zastępczy 
lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,  małżonek rodzica, dziec-
ko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną 
pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej 
albo w rodzinnym domu dziecka. Z katalogu wynika więc, że ustawodawca przyjął  
w tej ustawie wąską definicję, której brzmienie nie obejmuje związków faktycznych.

Na gruncie ustawy o pomocy społecznej41 pojęcie rodziny nie jest oparte na wię-
zach pokrewieństwa. Za rodzinę w powyższym akcie, zgodnie z art. 6 pkt 14, uzna-
je się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, przy czym te dwie przesłanki muszą być 
spełnione łącznie. W  tym ujęciu rodziną jest więc także związek konkubencki42. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie43 uznał, że cel ustawy jest znacznie 
szerszy niż pomoc rodzinie: „na potrzeby ustawy o pomocy społecznej pojęcie ro-
dziny nie jest oparte wyłącznie na więzach pokrewieństwa. Bardziej istotne jest two-
rzenie wspólnoty (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2008 r., 
sygn. akt I OSK 1429/07). Jeżeli osoby gospodarują wspólnie, oznacza to, że razem 
czymś zarządzają, dysponują. Chodzi więc o przyczynianie się do funkcjonowania 
wspólnoty poprzez wykonywanie na jej rzecz konkretnych czynności”.

Życie rodzinne w krajach rozwiniętych podlega częstym przemianom. 
Wyznacznikami tych przemian są m.in.: ciągłe zmniejszanie się liczby osób, 
pozostających w związkach małżeńskich na skutek licznych rozwodów oraz śmierci 
współmałżonka; coraz więcej ludzi podejmuje także decyzję o pozostaniu w stanie 
bezżennym; zmniejszanie się liczby urodzeń; opóźnianie decyzji o narodzinach 
pierwszego dziecka44. W Polsce również występują wyżej wymienione zjawiska. 
Demografowie uważają, że powodem ograniczania liczby dzieci jest chęć zapew-
nienia im jak najlepszych warunków bytowych45.

39 Ibidem, s. 3.
40 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Dz.U. z 2016 r., poz. 785
41 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2015 poz. 163
42 I. Sierpowska, Komentarz do art. 6 ustawy o pomocy społecznej, [w:] Pomoc społeczna. 

Komentarz, 2014, LEX nr 164869, www.lex.pl, (dostęp 29.05.2018)
43 Wyrok SA z dnia 25 sierpnia 2015r., sygn. akt. III SA/Kr 1948/14
44 W. Warzywoda-Kruszyńska, Rodzina, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 23, Warszawa 

2004, s. 403.
45 Ibidem, s. 403-404.
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1.2. Pojęcie rodziny w prawie kanonicznym i nauczaniu Kościoła

Małżeństwo oraz rodzina chociaż stanowią dwa różne pojęcia, są ze sobą spój-
ne. Małżeństwo stanowi bowiem pierwszy etap powstania rodziny46. Dzisiejsza 
młodzież posiada bardzo płytką wiedzę na temat celów, przymiotów, zadań oraz 
obowiązków małżeństwa chrześcijańskiego, dlatego też odczuwa się potrzebę co-
raz lepszego przygotowania do sakramentu małżeństwa47. Formę przygotowania 
młodych ludzi do życia w małżeństwie i rodzinie stanowi katecheza przedmałżeń-
ska, zwana popularne kursami przedmałżeńskimi, które mają być rozumiane jako 
droga do wiary analogiczna do tej, która prowadzi do katechumenatu48. Kościół 
wskazuje Maryję i Józefa jako najlepszy przykład rodziny49. Wszystkie rodziny 
chrześcijańskie powinny naśladować ich postępowanie, ich postawę wobec Jezu-
sa50. Jezus Chrystus stał się jednym z nas, kochał, pracował, żył jak zwykły czło-
wiek, wszedł w życie ludzi poprzez rodzinę, aby pokazać nam, że rodzina ma swój 
początek w miłości; poprzez swoje posłuszeństwo Bogu Ojcu odkupił świat51. 

Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi, że mężczyzna i kobieta, którzy za-
warli sakrament małżeństwa wraz z dziećmi stanowią rodzinę52. Należy podkre-
ślić, że według stanowiska prawodawcy kościelnego konkubinat nie może być 
uznany za rodzinę53. Rodzina stanowi podstawową instytucję w życiu każdego 
społeczeństwa, która ma charakter suwerenny; jest wspólnotą54. Głęboką wspól-
notę życia i miłość małżeńską, która została ustanowiona i unormowana prawami 

46 E. Szczot, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Lublin 2010, s. 110-111.
47 R. Sztychmiler, Odpowiedzialność za przygotowanie do wypełniania obowiązków małżeń-

skich i rodzinnych, „Studia Warmińskie” 32 (1995), s. 201; por. też: H. Stawniak, Nierozerwalność 
małżeństwa wyznacznikiem rozwoju, [w:] „Małżeństwo na całe życie?” (red.) R. Sztychmiler,  
J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 97-108

48 S. Kasprzak, Współczesne zagrożenia trwałości małżeństwa sakramentalnego i potrzeba 
starannego przygotowania nupturientów, [w:] „Małżeństwo na całe życie?” (red.) R. Sztychmiler, 
J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 69-70

49 H. Caffarel, Weź do siebie Maryję, twą małżonkę, Kraków 1997, s. 135.
50 B. Martelet, Maryja z Nazaretu, Kraków 1995, s. 84: „(…) Mówi się nie bez racji, że rodzina 

Maryi i Józefa jest wzorem rodziny chrześcijańskiej (…) powinniśmy czuwać nad tym, by rodziny, 
które pragną uchodzić za prawdziwie chrześcijańskie, regularnie rozważały Ewangelię. W sposo-
bie bycia Jezusa, Maryi i Józefa można odkryć pouczenia niezwykle cenne dla wszystkich (…).”

51 Jan Paweł II, List do rodzin (z 2 lutego 1995 r.), w: Posoborowe dokumenty Kościoła Kato-
lickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, red. K. Lubowicki, Kraków 1999, s. 34-35.

52 KKK, nr 2202. Por. E. Szczot, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Lublin 2010, 
s. 113.

53 Ibidem, s. 114.
54 W. Góralski, Małżeństwo i rodzina w świetle Listu do Rodzin papieża Jana Pawła II, „Rocz-

niki Nauk Prawnych” 5 (1995), s. 57.
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przez Stwórcę, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, bo to Bóg jest twórcą 
małżeństwa55. Ważnym elementem w życiu początkującej rodziny jest aspekt po-
wołania do jej utworzenia prze dwoje ludzi: mężczyzny i kobiety. Powołanie do 
małżeństwa jest wpisane w samą naturę człowieka, a ponieważ człowiek pochodzi 
od Stwórcy, to małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką. Chociaż na przełomie 
wieków instytucja małżeństwa uległa licznym zmianom kulturowym i społecz-
nym, to nie należy zapominać o jej cechach trwałych, o godności małżeństwa56.

Sobór Watykański II nazywa rodzinę „Kościołem domowym”57. Rodzice w co-
dziennym życiu powinni dawać przykład wiary swoim dzieciom58. Dziecko nigdy 
nie nauczy się wiary w Boga, jeżeli wychowywanie oparte będzie na wyłącznych za-
kazach i nakazach59. Podkreśla się ważności dialogu rodziców z dziećmi, który ma 
na celu wyjaśnienie prawd wiary, współczesnego świata oraz zasad w nim panują-
cych. Niezwykle ważne jest, aby przez cały rok odwoływać się do świadectw miłości 
i troski Kościoła o rodzinę ludzką60. Rodzina ma swój początek we wspólnocie mał-
żeńskiej, którą Sobór Watykański II określa jako „przymierze”, poprzez które kobieta 
i mężczyzna „wzajemnie się sobie oddają i przyjmują”61. Jan Paweł II w Liście do 
Rodzin wskazuje, że „rodzina jest wspólnotą osób, najmniejszą komórką społeczną, 
a jako taka jest instytucją podstawową dla życia każdego społeczeństwa”62. 

U podstaw rodziny jako instytucji leży małżeństwo będące przymierzem dwojga 
ludzi, mężczyzny i kobiety, którzy tworzą ze sobą wspólnotę całego życia i która jest 
skierowana do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania dzieci63. Tylko 
taki związek może być uznawany przez społeczeństwo jako małżeństwo. Termi-
nem małżeństwo nie można określać innych związków międzyludzkich, które nie 
spełniają tych warunków64. Jan Paweł II podkreśla także, że podstawową wartością  
w każdym małżeństwie jest miłość. Dzięki wzajemnej miłości, uczciwości i wierności 
kształtują się poprawne relacje między małżonkami65. Jan Paweł II rodzinę nazywa 

55 KKK, nr 1603. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes  
o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 
Poznań 1986, nr 48.

56 KKK, nr 1603. Por. GS, nr 47.
57 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium o Kościele, w: Sobór Wa-

tykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986, nr 11. 
58 KKK, nr 1656.
59 R. Martin, Mężowie, żony, rodzice, dzieci, tłum. A. Czarnocki, Kraków 1993, s. 140.
60 LG, nr 11.
61 GS, nr 48.
62 LdR, nr 17.
63 KPK 1983, kan. 1055 § 1. 
64 LdR, nr 17.
65 Ibidem.
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„drogą Kościoła”. Jako jej przymioty wskazuje, że jest drogą pierwszą, najważniejszą, 
powszechną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest człowiek. Rodzina 
jest drogą od której nie można się odłączyć. W związku z tym, iż każdy z nas przy-
chodzi na świat w rodzinie można stwierdzić, że rodzinie zawdzięcza się sam fakt by-
cia człowiekiem. Kościół otacza wszystkich swoją opieką, ponieważ wie, że rodzina 
spełnia funkcję podstawową. Każdy z nas wychodząc z rodziny urzeczywistnia swe 
życiowe powołanie w nowej rodzinie, którą sam zakłada66.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. nie zawierał pojęcia „prawo rodzinne”, 
aczkolwiek regulował kilka kwestii dotyczących małżeństwa, małżonków, potom-
stwa i rodziców, zapewniając w ten sposób ochronę nie tylko instytucji małżeń-
stwa, ale i rodziny67. Małżeństwo i rodzina są ze sobą tak mocno powiązane, że 
kiedy małżeństwo na skutek narodzin dziecka powiększa się, to mówimy o rodzi-
nie68. Cechą charakterystyczną rodziny było tworzenie przez nią hierarchicznej 
wspólnoty. Prawodawca jednak zakładał występowanie określonych uprawnień  
i podkreślał, że mimo to między kobietą a mężczyzną istnieje równość69. Pierw-
szorzędnym celem małżeństwa było rodzenie i wychowywanie dzieci. Drugo-
rzędnymi celami były: wzajemna pomoc w pożyciu i wychowywaniu dzieci oraz 
uśmierzenie pożądliwości. Zasady dotyczące pożycia małżeńskiego obowiązywały 
obojga małżonków w równym stopniu70 i dotyczyły wspólnego mieszkania, stołu i 
łoża. Do wspólnych obowiązków należało wychowanie zrodzonego potomstwa71. 
Z kan. 1128 Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego wynika obowiązek małżonków do 
wspólnoty życia72. Po ślubie żona nabywała automatycznie „stan męża”73, a także 
jego miejsce zamieszkania74. Dopóki trwało małżeństwo kobieta mogła przyjąć 
obrządek męża i pozostawać w nim75. Na podstawie regulacji prawnych występu-
jących w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. można stwierdzić, że w rodzinie 
występowała podwójna hierarchia: autorytet rodziców oraz pierwszeństwo ojca. 
Dzieci zawdzięczały swoje istnienie rodzicom, a rodzice otrzymywali dar od Boga, 
będący owocem ich miłości – dziecko. Dzięki temu obojgu należała się miłość, 
szacunek i posłuszeństwo. Na matce spoczywał obowiązek troski o pielęgnację 

66 Ibidem, nr 2.
67 E. Szczot, Ochrona rodziny…, op.cit., s. 122.
68 Ibidem.
69 KPK 1917, kan. 1013 § 2.
70 KPK 1917, kan. 1111.
71 KPK 1917, kan. 1113.
72 KPK 1917, kan. 1128.
73 KPK 1917, kan. 1112.
74 KPK 1917, kan. 93 § 1.
75 KPK 1917, kan. 1128 i kan. 1456.
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potomstwa oraz służenia mu w okresie niemowlęcym. Uznawano, że ojciec nie 
nadaje się do wykonywania tych czynności. Do jego obowiązków należało zapew-
nienie bytu materialnego członkom rodziny poprzez dostarczanie wyżywienia  
i utrzymania76. Jeżeli mąż zaniedbywał swoje obowiązki, to żona była zobligowana 
to ich wykonywania77. 

Prawa rodziny w sposób wyraźny zostały sformułowane w Karcie Praw Rodziny 
ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 roku78. Zgodnie z pre-
ambułą Karty rodzina zbudowana jest na małżeństwie, czyli związku mężczyzny  
i kobiety zawartego w sposób dobrowolny i publiczny, który opiera się na nieroze-
rwalnej więzi i jest otwarty na przekazywanie życia79. Rodzina ze względu na to, że 
jest czymś więcej niż tylko jednostką prawną, społeczną i ekonomiczną – stanowi 
wspólnotę miłości i solidarności, dlatego też posiada w stosunku do państwa swoje 
własne i niezbywalne prawa80. Społeczeństwo, a w szczególności państwo i orga-
nizacje międzynarodowe powinny zapewnić wszystkim rodzinom pomoc poli-
tyczną, ekonomiczną, społeczną oraz prawną, która jest niezbędna do umocnienia  
i stabilności rodziny81. Zgodnie z art. 3 Karty Praw Rodziny małżonkom przysłu-
guje niezbywalne prawo do założenia rodziny, a także do decydowania o czasie 
narodzin i liczbie dzieci, który wyklucza stosowanie antykoncepcji, sterylizacji czy 
też aborcji. Działania władz publicznych lub organizacji zmierzające do ogranicze-
nia w jakikolwiek sposób wolności małżonków w podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych potomstwa, stanowią obrazę godności ludzkiej i sprawiedliwości82. Każdej 
rodzinie przysługuje prawo do pomocy ze strony społeczeństwa w kwestiach doty-
czących narodzin i wychowywania dzieci. Małżeństwa wielodzietne również mają 
prawo do odpowiedniej pomocy i nie mogą być dyskryminowane83. W ostatnim 
okresie parę programów socjalnych, które były dedykowane tzw. rodzinom dużym 
(wielodzietnym). Określeniem „duża rodzina” nazywa się rodzinę, która posiada 
na wychowaniu trójkę lub więcej dzieci. Rodzice, jako że dali życie dzieciom, mają 
pierwotne i niezbywalne prawo, a także pierwszeństwo do wychowania potom-

76 E. Szczot, Ochrona rodziny…, op. cit., s. 124
77 Tamże, s. 125: W encyklice Casti connubii Piusa XI czytamy, że posłuszeństwo żony nie 

może przynosić ujmy dla jej czci i godności. Mąż był głową i przełożonym żony, a ta natomiast 
miała być mu posłuszna ale nie na zasadzie służącej, tylko towarzyszki życia 

78 Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny (z 22 października 1983 r.), w: Posoborowe doku-
menty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 1, op. cit., s. 239-250

79 KPR, wstęp
80 Ibidem.
81 Ibidem
82 Ibidem, art. 3 a.
83 Ibidem, art. 3 c.
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stwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców84. 
Uprawnienie to mogą wykonywać zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi 
i religijnymi85. Rodzicom przysługuje także prawo do swobodnego wyboru szkół 
lub innych środków niezbędnych do kształcenia dzieci, zgodnie z własnymi prze-
konaniami a władze publiczne powinny tak rozdzielać dotacje, aby im to umoż-
liwić, a nie utrudniać86. Szczególne posłannictwo kobiety jawi się w małżeństwie 
i rodzinie. Tam kobieta realizuje swoje najszczególniejsze powołanie do macie-
rzyństwa. Ludzkie rodzicielstwo jest wspólne mężczyźnie i kobiecie87. Podkreśla 
się, że macierzyństwo bardziej wypełnia się pełniej w kobiecie (matce): „Chociaż 
więc oboje są razem rodzicami swojego dziecka, to macierzyństwo kobiety stanowi 
szczególną część tego wspólnego rodzicielstwa, jego pełniej angażujący wymiar”88.

84 Ibidem, art. 5. 
85 Ibidem, art. 5 a. Por. Konstytucja RP, art. 53 ust. 3
86 KPR, art. 5 b
87 J.M. Dyduch, Posłannictwo kobiet w Kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym  

i polskim, Prawo kanoniczne 58 (2015) nr 2, s. 28
88 List apostolski „Mulieris dignitatem”, 15 VIII 1998, LEV (=MD), n. 18
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Rozdział II 

Rodzicielski obowiązek wychowywania dzieci  
według prawa kanonicznego

2.1. Wychowanie dzieci w rodzinie w nauczaniu Soboru Watykańskiego II

Zagadnienie wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej należy do jednych 
z najważniejszych obowiązków rodziców, a także tych którzy ich zastępują1.  
Z powodu przyjętego chrztu przez wiernych również w ramach swoich zobowią-
zań Kościół angażuje się w wychowaniu dzieci w duchu religii katolickiej. We-
dług KPK/1917 zrodzenie i wychowanie potomstwa było pierwszorzędnym celem 
małżeństwa (Kan 1013 § 1). Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, 
wychodząc z soborowej nauce o małżeństwie, w której zwrócono uwagę na jego 
personalistyczne wartości, zerwał z hierarchicznym ujmowaniem celów tej in-
stytucji2. Łącza się ściśle z istotą małżeństwa i dobrem małżonków: „Z samej zaś 
natury swojej małżeństwo i miłość małżeńska skierowane są ku płodzeniu i wy-
chowaniu potomstwa3. Sobór Watykański II4zajął się w sposób szczególny aspek-
tem chrześcijańskiego wychowania. Efektem tych prac było wydanie Deklaracji 
o wychowaniu chrześcijańskim Gravissiumum educationis. Poza ową Deklaracją, 
aspekt rodzicielskiego obowiązku wychowania dzieci został wskazany w soboro-
wych konstytucjach Gaudium et spes oraz Lumen gentium. Wychowanie potom-
stwa przedstawione w wymienionych dokumentach można podzielić na dwa jego 
główne rodzaje: naturalne (którego obowiązek spełnienia mają wszyscy rodzice 
niezależnie od wyznawanej religii) i chrześcijańskie (zapewnienie takiego wycho-

1 KPK/1983, Kan 793 § 1, 1366
2 J. Syryjczyk, Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym, 

Prawo Kanoniczne 30 (1987) nr 3-4, s. 204
3 Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, n.48
4 Sobór Watykański II zwołany został 11.10.1962r. przez papieża Jana XXIII, a zakończony 

przez papieża Pawła VI 8.12.1965r. Efektem prac było wydanie trzech konstytucji, dziewięciu 
dekretów i trzech deklaracji. Głównym celem soboru była odnowa i przygotowanie Kościoła do 
dialogu ze współczesnym światem
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wania należy do rodziców chrześcijańskich)5. Formację chrześcijańską w postaci 
wychowania Sobór ujmuje bardzo szeroko6. Wychowanie w ujęciu Soboru i w na-
uczaniu Jana Pawła II polega na kształtowaniu osoby poprzez harmonijne rozwi-
janie jej wrodzonych właściwości i przymiotów fizycznych, intelektualnych oraz 
sfery moralnej i religijnej ze zwróceniem uwagi na formowanie postaw odpowie-
dzialności i zaangażowania w życie społeczne7. Wychowanie jest istotne zarówno  
z punktu widzenia rodziców, jak i dzieci. Sposób w jaki wypełniane jest to prawo 
ma istotne znaczenie dla dalszego życia dziecka, odpowiednie wychowanie po-
zwala na zbudowanie silnej więzi między rodzicami a dzieckiem8. Zrodzonym 
dzieciom rodzice powinni poświęcać dużo czasu na rozmowy, w aktualnie i tak 
komputerowym, internetowym, „smatfonowym” świecie. Misja wychowawcza 
dzieci wskazana w Deklaracji Gravissiumum educationis wskazuje na dwie pod-
stawowe płaszczyzny wychowania: potrzebę pełnego rozwoju osobowości wycho-
wanka jako człowieka oraz jego apostolskie zaangażowanie w życiu społecznym, 
ukazał jednocześnie metody służące integralnemu ich połączeniu9. Osobowemu 
rozwojowi człowieka mają służyć: a) interdyscyplinarny dialog na rzecz wychowa-
nia; b) samo wychowanie; c) środki społecznego porozumiewania się; c) rozmaite 
związki i stowarzyszenia (w tym szkoły); d) atmosfera miłości i wzajemnego zaufa-
nia; e) dobry przykład w wychowaniu; f) indywidualne traktowanie wychowanka; 
g) współpraca wychowanka z wychowankiem. Realizacja celów wychowania należ-
nego ochrzczonym ma natomiast dokonywać się poprzez: a) katechizację, b) wy-
chowanie biblijne, c) wychowanie przez liturgię, d) wychowanie przez modlitwę,  
e) „wychowanie przez Maryję”, f) wychowanie przez apostolat, g) wychowanie przez 
ekumenizm. Wymienione kierunki wychowania chrześcijańskiego oparte mają 
być na chrystocentryzmie soteriologicznym, moralizmie Chrystusowym, perso-
nalizmie teocentrycznym i humanizmie chrześcijańskim. Połączenie elementów 
indywidualizmu (subiektywizm pedagogiczny) z uspołecznieniem (obiektywizm 
pedagogiczny) ma miejsce w personalizmie pedagogicznym cenionym w pedago-
gice chrześcijańskiej i doktrynie wychowawczej Kościoła katolickiego10.

5 J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do ich podjęcia w wy-
rokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie Kan. 1095 nr 3 kodeksu prawa 
kanonicznego, opublikowanych w „Decisiones”, Olsztyn 2002, s. 58

6 J. Syryjczyk, Troska Kościoła…, op. cit., s. 205
7 Deklaracja Gravissiumum educationis, nr 2-3, [dalej GE], też: T. Pawluk, Prawo kanoniczne 

według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984r., s. 52 oraz 213 i nast.
8 A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2008, s. 406 i nast.
9 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004, s. 107 -108
10 M. Sztaba, Społeczny wymiar wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Kościoła kato-

lickiego, Katecheza 5/2011, s. 50-58
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Wychowanie powinno objąć pełną formację osoby ludzkiej. Celem jest zarów-
no dobro konkretnej osoby, jak i dobro wspólne społeczności (kan. 795). Dzieci 
i młodzież powinni więc być tak wychowywani, aby mogli harmonijnie rozwijać 
swoje przymioty fizyczne, moralne, intelektualne, kulturalne. Kościół nawołuje do 
harmonijnego rozwoju każdego człowieka11. Wychowanie definiowane przez Ko-
ściół zdąża do pełnego rozwoju osoby ludzkiej12. Wielowymiarowe formowanie 
osoby dokonuje się poprzez rozwój w osobie pełnej kultury ludzkiej. Sobór przy-
znaje, że trudno ująć w syntezę różne działy wiedzy i sztuki, w miarę bowiem jak 
rośnie ogrom i rozmaitość elementów stanowiących kulturę i wiedzę, typ „czło-
wieka uniwersalnego” („hominis universalis”) coraz bardziej zanika. Każdy czło-
wiek ma jednak obowiązek zachowania pełni osobowości ludzkiej, w której na 
pierwszy plan występują wartości inteligencji, woli sumienia i braterstwa13. Należy 
bezspornie podkreślić, że dokumenty soborowe wskazuję z czego wynika obowią-
zek rodzicielskiego wychowania dzieci: „wszyscy ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu  
i wieku mają jako cieszący się godnością osoby nienaruszalne prawo do wychowa-
nia”14. Deklaracja dodatkowo wskazuje: „rodzice, ponieważ dali życie dzieciom,  
w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowani potomstwa i dlatego musza 
być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców”15.

Zauważyć należy, iż ów obowiązek można wyinterpretować z prawa Bożego  
i jest naturalnym obowiązkiem małżonków, co dowodzi tekst Konstytucji dusz-
pasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: „ Z samej natu-
ry swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie  
i wychowywanie potomstwa, co stanowi jej jakby szczytowa uwieńczenie”16. Za-
tem należy podkreślić, że zgodnie z treścią postanowień wypracowanych poprzez 
Sobór Watykański II, obowiązek wychowywania dzieci należy do obojga rodziców, 
zaś najlepszym środowiskiem, w którym będzie wypełniany ów obowiązek będzie 
stanowiła rodzina. To rodzina jest podwaliną każdego społeczeństwa i to rodzina 
jest w stanie podołać w sposób najpełniejszy prawidłowemu ukształtowaniu po-

11 P. Kroczek, Wychowanie. Optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego, Kraków 2013,  
s. 74; też: Synod, Dokument 6, nr 4

12 GE, nr 2
13 GS, nr 61, GS – Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pa-

storalis Gaudium et spes de Ecclesia in mundo huius temporis, 7 grudnia 1965,AAS 58 (1966), 
s. 1025–1115; tekst łacińsko-polski: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes,[w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, dekla-
racje, Poznań 1986, s. 830–987

14 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissiumum educationis, nr 1
15 Ibidem, nr 3
16 Gaudium et spes, nr 48
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tomstwa17. W dokumentach Soboru Watykańskiego II również poruszone zosta-
ły zagadnienia dotyczące zakresu rodzicielskiego obowiązku wychowania dzieci, 
który jest rozpatrywany w dwóch aspektach: proces i formy wychowania dzieci. 
Dodatkowo Kościół podkreśla rolę instytucji państwowych oraz kościelnych, któ-
re winny wpierać rodziców w procesie wychowania dzieci. Zatem, jeśli państwo 
ma obowiązek pomagania rodzicom, to rodzice mają obowiązek korzystania z tej 
pomocy, gdy tylko zachodzi taka potrzeba. A realia życiowe potwierdzają, ze ta-
kiej pomocy rodzice stale potrzebują. Mają wiec obowiązek z niej korzystać lub 
o nią się upominać18. Wraz z rozwojem dziecka w rodzinie przekazywany jest 
system wartości i zasad moralnych, najczęściej wynikający z zasad wyznawanej 
religii lub przekonań rodziców. Rodzice są względem swoich dzieci pierwszymi 
przekazicielami zarówno wiary, jak i zasad moralnych, dają więc podstawy ich 
dalszego rozwoju w dziedzinie religijnej i moralnej19. W dziedzinie wychowania 
moralnego przywiązuje się duże znaczenie do przestrzegania ściśle określonych 
norm, które mają bezpośredni związek z religią, i w ten sposób uzewnętrznia się 
wyraźny związek między religią i moralnością20. Badania w zakresie medycyny, 
psychologii, pedagogiki i socjologii dowodzą, iż aby być w pełni i prawidłowo 
rozwiniętym człowiekiem, trzeba żyć i wychowywać się w rodzinie. Socjologo-
wie dochodzą do wniosków, że rodzina najlepiej kształtuje człowieka i nie może 
być zastąpiona przez żadną inną instytucję społeczną. Jest ona miejscem spotkania 
dwóch lub więcej pokoleń21. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim zwraca 
też uwagę na prawo rodziców do tego, aby ich dzieci mogły w szkołach pobierać 
naukę religii (n. 7)22. Wychowanie dzieci przez rodziców zgodnie z nauka Kościoła 
powinno być oparte przede wszystkim na słowie i przykładzie dawanym w życiu 
codziennym. W tekstach soborowych wskazuję się, że: „stąd dzieci, a nawet wszy-
scy pozostający w kręgu rodzinnym, znajdą łatwiej drogę szlachetności, zbawienia 
i świętości, jeżeli torować ja będzie przykład rodziców i modlitwa rodzinna”23.  
W przypadku wychowania naturalnego zwraca się szczególną uwagę na to, aby 
było ono jak najwszechstronniejsze. Doktryna kanoniczna wymienia tu wycho-

17 R. Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja  
w Kodeksie Prawa Kanonicznego roku 1983, Lublin 1993, s. 229 i nast.

18 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999, s. 91
19 M. Wolicki, Wychowanie religijne i moralne dziecka w rodzinie, Przemyśl 1989, s. 5
20 J. Laskowski, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, Warszawa 

1985, s. 234– 245.
21 H . Misztal, Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań, Teka Ko-

misji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2009, t.3, s. 65
22 H. Misztal Wolność religijna, [w:] Prawo wyznaniowe, red, H. Misztal, Lublin 2000,  

s. 227–233.
23 Gauduem et spes, nr 48
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wanie na poziomie społecznym, fizycznym, oralnym oraz kulturalnym24.Owo wy-
chowanie ogólnoludzkie powinno polegać na: „dążeniu do kształtowania osoby 
ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, 
których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie 
brał udział25. Zatem Sobór Watykański II podkreślał, że: „należy pomagać dzie-
ciom i młodzieży – zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych  
i dydaktycznych – do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycz-
nych, moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalsze-
go zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego życia przez 
nieustanny wysiłek w osiąganiu prawdziwej wolności26. Ojcowie Soboru Waty-
kańskiego II podkreślają, iż rodzice zobligowani są do wprowadzenia wiedzy  
z zakresu wiary katolickiej, przede wszystkim ochrzcić dziecko i zadbać o aktywne 
uczęszczanie na katechezy w szkole. Gravissiumum educationis formułuje zadanie 
jakie zostały postawione instytucjom państwowym (które mają za zadania również 
nieść rodzicom pomoc w wychowaniu dzieci): „Do jego [państwa] zadań należy 
popieranie różnymi sposobami wychowania młodzieży, a mianowicie: ochrona 
obowiązków i prawa rodziców oraz innych, którzy mają udział w wychowaniu,  
i dopomaganie im, przejmowanie wedle zasady pomocniczości wychowania w wy-
padku braku inicjatywy ze strony rodziców i innych społeczność, lecz z uwzględ-
nieniem życzeń rodziców, ponadto zakładanie własnych szkół i instytutów,  
w miarę jak dobro wspólne tego wymaga27. Zatem poprzez działalność oświatową 
państwo powinno pomagać rodzicom w prawidłowym wychowaniu dzieci.

2.2. Aspekt wychowania dzieci w rodzinie w nauczaniu papieskim

2.2.1. Karta Praw Rodziny

Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu również w swoich rozważaniach nauko-
wych napisał wiele dokumentów. Tematyce odnoszącej się do obowiązku wychowania 
rodzicielskiego poświęcił kila dokumentów. Jednym z nich jest Karta Prawa Rodzi-
ny28. Głównym celem Karty Praw Rodziny było opracowanie prawa dotyczących  
i związanych z życiem rodzinnym, ukazanie poglądów Kościoła. Dokument ten 
zdecydowanie potwierdza prymat rodziny w wychowaniu i ukazuje jego przejawy. 

24 T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, op. cit., s. 231 i nast.
25 Gravissiumum educationis, nr 1
26 Ibidem, 
27 Gravissiumum educationis, nr 3
28 Zamysł poswatania Karty Praw Rodziny został przedstawiony podczas Synodu Biskupów 

w 1980r. Dokument został wydany 22.10.1983r. przez Stolicę Apostolską
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Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci, zgodnie ze swoimi przekonaniami 
moralnymi i religijnymi oraz według własnych tradycji kulturowych z którego zosta-
łaby usunięta całkowicie formacja religijna dziecka, ponieważ byłoby to naruszeniem 
prawa rodziców do wychowania swoich dzieci. Rodzicom przysługuje również pełna 
swoboda w wyborze szkół. Cenne jest podkreślenie prawdy, że prawo rodziców do 
wychowania dzieci powinno być wspierane przez rozmaite formy współpracy rodzi-
ców z nauczycielami oraz w dopuszczaniu ich do działań określających i wprowadza-
jących w życie politykę wychowawczą. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na prawo 
rodziców do wymagania od środków społecznego przekazu, by wspierały podstawo-
we wartości rodziny i aby nie dochodziło do nadużyć oraz aby te środki nie zachęcały 
do niewłaściwych postaw29. Karta Praw Rodziny dostrzega niezastąpioną rolę rodziny 
w procesie rozwoju osoby ludzkiej i społeczeństwa. Im silniejsze są rodziny, tym bar-
dziej intensywny, integralny i zrównoważony staje się rozwój całego społeczeństwa. 
Rodzina jest wszakże „miejscem spotkania różnych pokoleń, które pomagają sobie 
wzajemnie w osiąganiu pełniejszej mądrości życiowej oraz w godzeniu praw poszcze-
gólnych osób z wymaganiami życia społecznego”30. Karta jest skierowana także do 
samych rodzin: celem jej jest umocnienie w nich świadomości niezastąpionej roli  
i miejsca, jakie zajmuje rodzina: pragnie zachęcić rodziny do łączenia się między sobą 
dla obrony i umacniania swych praw; jest dla rodzin zachętą do wypełniania ich za-
dań, by w dzisiejszym świecie rola rodziny była coraz wyraźniej ceniona i uznawana31. 
Dokument podkreśla ważność wychowania religijnego w zgodności z poglądami ro-
dziców, poszanowaniu ich tradycji oraz poglądów religijnych. To rodzice maja prawo 
wyboru odpowiedniej szkoły dla dzieci zgodnej w wartościami wyznawanymi przez 
rodziców. Rodzice w niektórych sytuacjach nie są w stanie zapewnić swoim potom-
kom wychowania i wykształcenia, dlatego państwo ma troszczyć się o to, aby rodzina 
miała odpowiednie zasoby, także materialne, oraz skuteczne środki, które pomogłyby 
jej w wypełnianiu swoich zadań32. Prawa przedstawione w Karcie Praw Rodziny mają 
wymiar społeczny. Oznacza to, że wszystkie formy życia społecznego powinny służyć 
rodzinie pomocą w realizacji należnych jej praw i obowiązków33. 

29 J. Kułaczkowski, Karta Praw Rodziny jako zwieńczenie wychowawczej myśli Kościoła, Stu-
dia nad Rodziną 12/1-2 (22-23) 2008, s. 180

30 P. Zamelski, Karta Prawa Rodziny w urzeczywistnianiu prawa człowieka, Teologia i Czło-
wiek, 29(2015)1, s.280

31 Karta Praw Rodziny, http://www.rcpslodz.pl, dostęp (15.06.2018)
32 J. Krukowski, Podstawy współdziałania miedzy Kościołem a państwem na rzecz małżeń-

stwa i rodziny. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Materiały z ogólnopolskiej konferencji na-
ukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, red. J. Krukowski, T. Śliwow-
ski, Łomża 2004 , s. 122

33 S. Tyl, Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi 
i moralnymi w Karcie Praw Rodziny, Kościół i Prawo 2(15) 2013, s. 236
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2.2.2. Adhortacja apostolska Familiaris consortio oraz List do rodzin

Inspiracją do powstania adhortacji apostolskiej Familiaris consortio34 dla Jana 
Pawła II były obrady Synodu Biskupów z 1980r. Jan Paweł II wskazywał małżeń-
stwom chrześcijańskim na obowiązek „służby życiu”, z czego w dalszej konsekwen-
cji wynikać powinno zrodzenie i wychowanie potomstwa35. Wychowanie dziecka 
stanowi, obok przekazania życia w sensie biologicznym, drugi – duchowy wymiar 
rodzicielstwa. Jest zadaniem tak wielkiej wagi, że nie powinno być zawłaszczane 
przez żaden inny podmiot.

Misja wychowawcza wymaga, ażeby rodzice chrześcijańscy przekazali dzieciom 
wszystkie te treści, które są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobo-
wości z punktu wiedzenia chrześcijańskiego i kościelnego. Powinni troszczyć się 
o to, by pokazać dzieciom czym jest wiara i miłość do Jezusa Chrystusa, ukazy-
wać wartość i znaczenie Ewangelii, w życiu chrześcijańskim36. Rola i zadania wy-
chowawcze rodziców obejmują aspekty wychowania ludzkiego, obywatelskiego 
i religijnego, i są niezastąpionym i autentycznym elementem tego wychowania37. 
Źródłem i wyznacznikiem kierunku wychowania dzieci przez rodziców powinna 
być przede wszystkim miłość rodzicielska jaką powinny być obdarowywane dzieci. 
Ma ona ogromną wartość w rozwoju każdego dziecka. Jako jej owoce, Jan Paweł II 
wymienia „czułość, dobroć, stałość, usłużność, bezinteresowność i duch wiary”38. 
To właśnie rodzice kształtują w swoich dzieciach istotne wartości życia ludzkiego, 
poznają zasady moralne i etyczne, nabywają poczucie prawdziwej sprawiedliwości, 
miłości oraz właściwą wolność wobec dóbr materialnych39. Adhortacja apostolska 
Familiaris consortio w swojej treści podkreśla ważny element obowiązku wycho-
wania dzieci w duchu moralnym i religijnym. Na barkach rodziców został złożo-
ny obowiązek przekazywania wartości religijnych dzieciom w życiu rodzinnym. 
Przede wszystkim wychowanie powinno być zgodne z przekonaniami religijnymi 
rodziców. Zasadniczym elementem wychowania do modlitwy stanowi przykład  
i świadectwo rodziców. Modlić się wspólnie ze swoimi dziećmi, rodzice wypełniają 

34 Familiaris consortio – postsynodalna adhortacja papieża Jana Pawła II została wydana 
22.11.1981r. Przede wszystkim dotyczy zadań rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie. 
Odnosi się do problemów związanych z zagrożeniami i potrzebami współczesnych rodzin.

35 A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie…, op. cit., s. 403
36 A. Sorkowicz, Aktualność Jana Pawła II koncepcji wychowania w rodzinie, Wychowanie  

w rodzinie , 2/2015, t. 12, s. 93; też: J. Gręźlikowski, Rola i zadania rodziców w religijnym i moral-
nym wychowaniu dziecka w świetle ustawodawstwa i dokumentów Kościoła, Teologia i Człowiek 
14 (2009) , s. 183

37 FC, nr 39-40
38 FC, nr 36
39 FC, nr 37
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swoje królewskie kapłaństwo40. Aby podtrzymywać ogień wiary, ważne jest, aby 
wszyscy członkowie rodziny uczestniczyli w Eucharystii, tej niedzielnej i świątecz-
nej oraz innych sakramentach, które będą wprowadzały dzieci w wiedzę religijną41. 
Jan Paweł II wskazuje na konieczność „bezwzględnego zabezpieczenia” tego prawa. 
Ponadto została wyróżniona w adhortacji potrzeba współpracy instytucji kościel-
nych i państwowych w zadaniu wychowawczym dzieci zgodnie z zasadą pomoc-
niczości42. Państwo i Kościół, niosąc rodzicom pomoc wychowawczą, nie mogą 
przekraczać swoich kompetencji i naruszać integralności rodziny: „Prawo – obo-
wiązek rodziców do wychowywania jest czymś istotnym i jako taki związany jest  
z samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający pierwszeństwo 
w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości, stosunku 
miłości łączącej rodziców i dzieci; wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego 
nie może być całkowicie przekazany innym ani przez innych zawłaszczony”43.

Adhortacja Familiaris consortio dostrzega wieloraki kryzys dotyczący mał-
żeństwa i rodziny, powodujący utrudnienia w wykonywaniu zadań ewangeliza-
cyjnych, uświęcających, apostolskich i wychowawczych. Wymienia następujące 
sytuacje nieprawidłowe: a) małżeństwo na próbę; b) rzeczywiste wolne związki;  
c) katolicy żyjący tylko po ślubie cywilnym; d) żyjący w separacji i rozwiedzeni, 
którzy nie zawarli nowego związku; e) rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek44. 

Zagadnienie dotyczące wychowanie dzieci prze rodziców również zostało 
szczególnie podkreślone w sporządzonym przez Jana Pawła II Liście do rodzin 
Gratissimam Sane. Dokument został adresowany do wszystkich rodzin na świecie 
w roku 1994 i został wydany z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny. W Liście 
do rodzin, w rozdziale zatytułowanym Cywilizacja miłości Jan Paweł II zajął się po-
zytywnym wyłożeniem chrześcijańskiego ujęcia rodziny45. Ojciec Święty w Liście 
do rodzin zwraca uwagę na przykazanie Czcij ojca i matkę, podkreślając, że to wła-
śnie rodzice wprowadzają nas w cały krąg ludzkiego bytowania: rodziny, narodu, 
kultury. To rodzice są dla nas pierwszymi po Stwórcy – dobroczyńcami. Jednak to 
przykazanie ma także znaczenie pośrednie: czcij, to znaczy uznawaj, a więc doty-
czy również relacji rodziców do dzieci. Takie spojrzenie na czwarte przykazanie 
ukazuje nam cześć jako wyraz wewnętrznej więzi rodziny. Ostatecznie chodzi o to, 

40 FC, nr 59
41 FC, nr 61
42 FC, nr 40
43 J.M. Dyduch, Wiodące idee adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, Polonia Sacra 20 

(2016) nr 1 (14), s. 133, ; FC, nr 36
44 Ibidem, s. 137, zob. też: FC, nr 79-84
45 T. Biesaga, Zagrożenia rodziny na podstawi Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pała II, 

Seminare 1995, nr 11, s. 75
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by cześć, podobnie jak miłość, była wzajemna. W ten sposób tworzy się obustron-
na relacja rodzinna, która pomaga w wychowaniu członków rodziny do miłości  
i uznawania innych ludzi tworzących społeczeństwo. Ludzkie społeczności, jak np. 
naród, mają swoją podmiotowość, tylko o tyle, o ile otrzymują ją od osób ludzkich, 
a także od ich rodzin46. Wychowanie jest procesem, który ukazuje wzajemna ko-
munię osób skupiających się na dwóch podstawowych zasadach: przeznaczeniu 
człowieka do życia w oparciu o prawdę i miłość oraz o realne urzeczywistnienie 
jego samego poprzez bezinteresowny dar siebie swojej rodzinie47. 

Wychowanie jest więc przede wszystkim obustronnym obdarzaniem czło-
wieczeństwem: rodzice obdarzają swoim dojrzałym człowieczeństwem nowo 
narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich nowością i świeżością czło-
wieczeństwa, które z sobą przynosi na świat. Ta relacja nie przestaje być aktual-
na w przypadku dzieci ułomnych i niedorozwiniętych fizycznie i psychicznie48. 
Jan Paweł II w Liście do rodzin podkreśla, że „rodzice obdarzają swym dojrzałym 
człowieczeństwem nowo narodzonego człowiek, a ten z kolei obdarza ich cała no-
wością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat. Nie przestaje 
to być aktualne również w przypadku dzieci ułomnych i niedorozwiniętych fizycz-
nie i psychicznie. Pod tą postacią również objawia się człowieczeństwo, które może 
być wychowawcze i to w sposób szczególny49.

2.2.3. Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego promulgowany został 9 grudnia 1992 roku  
w Watykanie. Podczas oficjalnej prezentacji Jan Paweł II nazwał opracowanie  
i wydanie tegoż katechizmu jednym z „najważniejszych wydarzeń najnowszej hi-
storii Kościoła”50. Współczesny katechetyk włoski, Cesare Bissoli, porównując do 
zrodzenia dziecka opracowanie przez Kościół tak doniosłego dzieła, jakim jest Ka-
techizm, określa, że podstawowym jego motywem jest „odpowiedzialność za życie 
ludu Bożego [...] i przyczynienie się do nieustannej promocji realizowania norm 
moralnych, stałej weryfikacji dobrej służby katechetycznej i katechizmów”51. Ka-

46 P. J. Chmura, Rodzina środowiskiem rozwoju duchowego człowieka według św. Jana Pawła 
II, Łódzkie Studia Teologiczne 23 (2014) 3, s. 17,; LR, nr 15

47 W. Góralski, Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007, s. 230
48 P. J. Chmura, Rodzina środowiskiem…, op. cit., s. 17
49 LR, nr 16
50 Jan Paweł II, Prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) z 7 grudnia 1992 roku
51 A. Offmański, Katechizm Kościoła Katolickiego ostatnim z dokumentów odnowy soboro-

wej, Colloquia Theologica Ottoniana 1/2013, s. 41-42; też; C. Bissoli, Motywy, cele, wymagania 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, „Katecheta” 37 (1993), s. 200
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techizm Kościoła Katolickiego. Jak mówi sam dokument jego celem jest „przed-
stawienie organicznego i syntetycznego wykładu istotnych i pozytywnych treści 
nauki katolickiej, obejmującej zarówno wiarę, jak i moralność w świetle Soboru 
Watykańskiego II i całości Tradycji Kościoła52. Papież Pius XI mówi wprost, że 
dziecko jest przedmiotem wychowania chrześcijańskiego. Należy je urabiać do 
cnoty i dobrego życia w tym celu już od najmłodszych lat i należy wykorzeniać  
w dziecku złe skłonności, a wspierać dobre. W sposób bardzo krytyczny podcho-
dzi do ówczesnych systemów wychowawczych, które ograniczając rolę wycho-
wawców, przypisują dziecku inicjatywę w procesie wychowania53. Rodzina jako 
Kościół domowy wykonuje misję powierzoną Kościołowi: głosi wiarę w Chrystusa 
słowem i czynem zarówno wobec swoich członków jak i wobec innych rodzin, 
jest wspólnotą modlitwy, uczestniczy w celebracji sakramentów świętych, broni 
zasad wiary54. Sobór Watykański II w swoim nauczaniu stawiał przed rodzicami 
zadanie nauczenia swoich dzieci modlitwy oraz udzielenia im pomocy w odkryciu 
powołania jako dzieci Bożych55. Autorzy Katechizmu powołali się na te wskaza-
nia mówiąc o obowiązkach rodziców względem swoich dzieci. Również w świe-
tle nauczania katechizmu rodzina chrześcijańska wezwana jest do uczestnictwa 
w modlitwie i ofierze Chrystusa56. Jest ona pierwszym miejscem wychowania do 
modlitwy, zaś rodzice są pierwszymi przewodnikami modlitwy57. Zaleca się, aby 
w domu rodziny chrześcijańskiej było stałe miejsce, w którym cała wspólnota mo-
głaby gromadzić się na codziennej modlitwie58. Katechizm Kościoła Katolickiego 
wskazuje jak bardzo ważna jest modlitwa w domu dziecka: „Rodzina chrześcijańska 
jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Zbudowana na sakramencie 
małżeństwa jest „Kościołem domowym”, w którym dzieci Boże uczą się modlitwy 
„jak Kościół” oraz wytrwałości w modlitwie. Szczególnie dla małych dzieci co-
dzienna modlitwa rodzinna jest pierwszym świadectwem żywej pamięci Kościoła, 
cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego”59. 

Katechizm podkreśla jak ważna jest świadomość rodziców w nauczaniu  
i wprowadzeniu dziecka w zagadnienia dotyczące wiary: „Przez łaskę sakramentu 

52 J. Niewęgłowski, Kościół i wychowanie. Zarys problematyki, Seminare 21/2005, s. 456; Por. 
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 13

53 Ibidem, s. 458
54 D. K. Zamora, Kościół domowy w rodzinie w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego, 

Studia Warmińskie 38, 2001 ,s. 327
55 Ibidem, s. 332,; por. KKK 2226, KK 11
56 KKK 2205
57 D. K. Zamora, Kościół domowy w…, op. cit. 332
58 W. Nowak, Zarys liturgii Kościoła domowego, Olsztyn 2000, s. 56-57.
59 KKK 2685
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małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. 
Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, 
której są dla nich „pierwszymi zwiastunami” . Od wczesnego dzieciństwa powinni 
włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl życia może rozwijać zdolność do miło-
ści, która na całe życie pozostanie autentycznym początkiem i podporą żywej wia-
ry”60. To rodzice są pierwszymi nauczycielami w zakresie przekazywania prawd 
wiary. Stają się niejako autorytetem w domowym nauczaniu, kierowaniu dziecka 
ku Kościołowi oraz wychowaniu w duchu religijnym na przyszłość. Zadania te są 
podkreślone w Katechizmie: „Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie 
swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska 
rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinte-
resowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. 

Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowa-
nia nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności. Rodzice powinni 
uczyć dzieci podporządkowywać „wymiary materialne i instynktowne... wymia-
rom wewnętrznym i duchowym”. Na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzial-
ność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. Jeśli potrafią przyznać się 
przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej kierować dziećmi i je poprawiać61. 
Katechizm w swoich normach porusza także rozwój społeczny dzieci. Ten istotny 
obowiązek rodziców polega głównie na tym aby uczyli oni swe potomstwo „uni-
kania fałszywych kompromisów i pomóc rozpoznać powołanie życiowe”62. Od-
krywanie powołania życiowego, obejmujące wybór wykonywanego w przyszłości 
zawodu przez dziecko i stanu życia, musi odbywać się z aktywnym udziałem ro-
dziców. Do zadań rodziców względem dzieci należy udzielanie mądrych rad i opi-
nii pomagających w odkrywaniu powołania życiowego, jednakże robiąc to w taki 
sposób by nie ograniczać ich wolnej woli potomstwa63. 

60 KKK 2225
61 KKK 2223
62 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie według adhortacji apostolskiej Familiaris consortio 

i innych okołokodeksowych dokumentów Kościoła. W: „Studia Warmińskie” t. XXXIV. Olsztyn 
1997 s. 338

63 KKK 2230: „Dorastające dzieci mają obowiązek i prawo wybrać zawód i stan życia. Po-
winny wypełniać te nowe zadania życiowe w zaufaniu do swoich rodziców, chętnie prosząc ich  
o opinie oraz rady i przyjmując je od nich. Rodzice powinni czuwać, by nie ograniczać swoich dzie-
ci ani w wyborze zawodu, ani w wyborze współmałżonka. Obowiązek delikatności nie zabrania 
im, lecz wprost przeciwnie, zobowiązuje ich do pomagania dzieciom przez mądre rady, zwłaszcza 
wtedy gdy dzieci mają zamiar założyć rodzinę”.
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2.3. Rodzicielski obowiązek wychowania dzieci przez rodziców w Kodeksie  
        Prawa Kanonicznego z 1983r.

2.3.1. Wychowanie ogólnoludzkie

Normy kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. wskazuje na ogólny obo-
wiązek rodzicielskiego wychowania dzieci64. Kanon 1136 wskazuje na wychowanie  
o charakterze ogólnoludzkim: „Rodzice mają najpoważniejszy obowiązek i najpierw-
sze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potom-
stwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne”. Zaś kan. 
795 odnosi się do nauczycielskiego zadania Kościoła, jednakże wskazuje na sens wy-
chowania nie tylko katolickiego ale również i świeckiego. „Prawdziwe wychowanie 
powinno objąć pełną formację osoby ludzkiej, zarówno w odniesie do celu ostateczne-
go, jak i w odniesieniu do dobra wspólnego społeczności, dlatego dzieci i młodzież tak 
winny być wychowane, ażeby harmonijnie mogły rozwijać swoje przymioty fizyczne, 
moralne oraz intelektualne, zdobywać coraz doskonalszy zmysł odpowiedzialności, 
właściwie korzystać z wolności i przygotowywać się do czynnego udziału w życiu 
społecznym”65. Obowiązek wychowania pojawia się jako pierwszy i rozpoczyna się 
wraz z poczęciem dziecka. Rodzice już od tego momentu zobowiązani są dbać o zdro-
wie i Zycie dziecka w łonie matki, poprzez zapewnienie zdrowego odżywiania, od-
powiedniej atmosfery panującej w domu i pracy matki, a także odpowiedniej opieki 
medycznej gwarantującej bezpieczeństwo w czasie ciąży i podczas samego porodu66. 
Do działań rodziców po urodzeniu dziecka zalicza się takie czynności jak dbałość  
o podstawowe warunki bytowe jak np., czysta odzież, zapewnienie godnego miejsca 
zamieszkania, opieki medycznej. Rodzice mają obowiązek stworzyć bezpieczne wa-
runki do wychowania dziecka oraz otoczyć go miłością. W treść obowiązku wychowa-
nia ogólnoludzkiego wpisuje się również wychowanie społeczne. Zadanie to przejawia 
się przede wszystkim w przyzwyczajaniu młodego człowieka do życia nie samolub-
nego, indywidualnego lecz społecznego, zwróconego ku osiąganiu dobra wspólnego 
społeczności. Zwraca się uwagę na to, aby dzieci były zachęcane do aktywnego uczest-
nictwa w społeczności ludzkiej i wnoszenia do niej „swojego twórczego wkładu”67. 

Rodzice powinni również stopniowo wprowadzać dziecko w społeczeństwo, 
wskazywać jakie funkcjonują zasady w życiu codziennym, uczyć poszanowania prawa 
oraz zasad funkcjonujących w państwie, szanować wszystkich ludzi oraz środowisko. 

64 KPK 1983, Kan. 226 § 2; 793 § 1; Kan. 1055 § 1; Kan. 1136
65 KPK1983, s. 795
66 J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie…., op. cit. 60
67 Ibidem, s. 60-61
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W doktrynie nauki kanonicznej również zwraca się szczególna uwagę na wychowa-
nie kulturalne dziecka. Owo wychowanie przejawia się w „trosce rodziców o edu-
kację dzieci, która powinna obejmować nie tylko rozwój intelektualny, ale również 
kulturowy, polegające na przygotowaniu ich do uczestnictwa w życiu społecznym 
w oparciu o wartości zakorzenione w dziedzictwie duchowym narodu, do którego 
należą”68. Zadaniem obojga rodziców — pierwszych i najważniejszych wychowaw-
ców — jest m.in. przygotowanie dzieci do dokonywania samodzielnych, wolnych 
wyborów, czyli ukształtowanie dojrzałej hierarchii wartości. Chodzi więc o doprowa-
dzenie młodych ludzi do samodzielności i wewnątrzsterowności, czyli świadomego 
kreowania własnego życia. Umiejętności te wydają się szczególnie potrzebne współ-
czesnemu Polakowi, który stoi przed koniecznością ciągłego dokonywania wyborów 
pomiędzy różnymi, często bardzo zróżnicowanymi systemami wartości69. Każdy  
z małżonków we wspólnocie małżeńskiej winien podjąć wspólną troskę o wycho-
wanie dzieci, przy czym wychowanie to polega na podejmowaniu aktów i zachowań 
rodziców, którzy dbają o dojrzewanie osobowe dzieci i ich odpowiednie przygotowa-
nie do życia w społeczeństwie70. Środowisko rodzinne, jako „Kościół domowy”, jest 
pierwszym i podstawowym miejscem, w którym człowiek ma możliwość stykania 
się z fundamentalnymi wartościami ludzkimi, wzrastania w duchu tych wartości  
i rozwijania ich w sobie. Właściwym fundamentem, ułatwiającym przyswojenie sobie 
tych wartości, jest religia. Pielęgnowanie w rodzinie tradycji religijnej przygotowuje 
człowieka od początku do wyboru religii jako głównej osi życia. Ważnym czynnikiem 
sprzyjającym właściwemu rozwojowi procesu wychowania w środowisku rodzinnym 
byłoby zadbanie rodziców o doskonalenie swych umiejętności wychowawczych71. 

Współczesna rodzina nie ma już monopolu wychowawczego. Dzieci i młodzież 
są w większym stopniu niż dawniej wychowywane przez szkołę, ośrodki publicznej 
rekreacji, organizacje młodzieżowe. Duże jest także oddziaływanie radia, telewizji, 
filmu, teatru, prasy i książki. Jednak mimo wszystkich tych wpływów funkcja rodziny 
w kształceniu postaw i osobowości dziecka jest nadal niezwykle ważna72.

68 Komentarz do Kodeksu Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 3, Poznań 2011, s.340
69 A. Sorkowicz, Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowi-

ce 2014, s. 10; zob. też: F. Adamski: Pluralizm wartości a wychowanie. W: W trosce o rodzinę.  
W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. red. M. Ryś, M. Jankowska. Warszawa 2007, s. 61—62.

70 K. Mierzejewski, Pojecie „dobra potomstwa” jako źródło praw i obowiązków małżeńskich 
w świetle prawa kanonicznego, Studia Gdańskie, Gdańsk Oliwa 2011, t. XXIX, s.132, por. P.-J. 
Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002, s. 321.

71 A. Szymański, Nauczanie i wychowanie chrześcijańskie w parafii w świetle uchwał I Sy-
nodu Diecezji Opolskiej, [w:] Wychowanie religijne i moralne, red. R. Sztychmiler, M. Różański, 
Olszyn 2015, s. 67-74

72 Z. Sękowska, Rodzina instytucja wychowująca, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adam-
ski, Kraków 1984, s. 62.
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2.3.2. Troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci

Prawodawca podkreśla, że małżeństwo chrześcijańskie jest kierunkowane na 
zrodzenie i wychowanie potomstwa. W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. trzy 
kanony odnoszą się do prawa i obowiązki rodziców do wychowania swoich dzie-
ci73. „Ponieważ rodzice dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu zobowiązani są 
do wychowania potomstwa i dlatego należy ich uważać za pierwszych i najlepszych 
wychowawców. Wychowawcze oddziaływanie rodziców jest tak ważne, że trudno je 
czymkolwiek zastąpić. Do rodziców należy bowiem stworzenie takiej atmosfery ro-
dzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która sprzyjałaby spój-
nemu, osobowemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą 
szkołą cnót społecznych potrzebnych każdemu społeczeństwu”74. Małżonkowie ze 
swojej natury są nakierowani na dobro wspólne oraz zrodzenie i wychowanie po-
tomstwa zgodnie z kan. 1055 § 1 KPK. Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego75 
wskazuje, że: „ przekazanie życia i wychowanie potomstwa stanowi główną misję 
małżonków, którą maja wypełniać w poczuciu ludzkiej i chrześcijańskiej odpowie-
dzialności”. Przepis kan. 1055 § 1 KPK zawiera syntezę odnowionej wizji małżeństwa 
i w nim mieszczą się wszystkie kwestie i problemy związane ze zrodzeniem oraz 
wychowaniem potomstwa. On też wskazuje, ze obowiązek wychowania potomstwa 
jest następstwem tego, że rodzice dali życie swoim dzieciom. Z tego względu mają 
fundamentalny i poważny obowiązek oraz prawo ich wychowania, co zostało zagwa-
rantowane przez prawodawcę kościelnego , jak i państwowego76. 

Rodzice powinni urodzone dziecko zaakceptować oraz obdarzyć miłością, która 
przyczyni się do dalszego prawidłowego rozwoju. Dziecko musi odczuwać, że jest 
ważne, kochane, potrzebne, drogie i cenne. Nawet jeśli jest niepełnosprawne. Dlate-
go rodzina powinna być prawdziwą wspólnotą, w której kocha się człowieka dlatego, 
że jest człowiekiem, tym jedynym, niepowtarzalnym, że jest osobą. Ogromne zna-
czenie dla dziecka, jego prawidłowego rozwoju, ma także stały kontakt z rodzicami: 
z ojcem i matką. Nie ulega wątpliwości, że dziecko dla właściwego rozwoju potrze-
buje obojga rodziców77. Za Janem Pawłem II można powtórzyć, że „rodzina jest 

73 KPK/83, kan. 226 § 2: „Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obo-
wiązek i prawo ich wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich rodziców 
należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół”; 
KPK/83, kan. 793; KPK/83, kan. 1136

74 Paweł VI, Deklaracja Gravissimum educationis o wychowaniu chrześcijańskim, 
28.10.1965, nr 3, AAS 58 (1966) 728-739.

75 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum , Poznań 1994, nr 2367
76 J. Gręźlikowski, Rola i zadania…, op. cit., s.182
77 Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 13.03.2012, nr 10, 

Tarnów 2012, s. 17
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jedyną taką wspólnotą, w której każdy człowiek jest miłowany „dla niego samego”, 
dlatego, że jest nie zaś z powodu tego, co posiada [...]. Nie kocha się drugiej osoby 
dla korzyści lub przyjemności, których może ona dostarczyć, ale samą w sobie i dla 
niej samej. Ta podstawowa norma jest normą personalistyczną; każda osoba (oso-
ba męża, żony, dzieci, rodziców) jest utwierdzona w swojej godności, ponieważ jest 
osobą, jest kochana dla niej samej”78. To rodzina ma pierwsze i podstawowe prawo 
do wychowania oraz – co istotne – ma pierwszy i podstawowy w tej dziedzinie obo-
wiązek, natomiast „w wypełnianiu tego podstawowego obowiązku, który ściśle na-
leży do jej powołania, rodzina czerpie z wielkiego skarbu całej ludzkości, jakim jest 
kultura – bezpośrednio zaś czerpie z tego środowiska, w którym tkwi”79. Rodzice 
chrześcijańscy mają obowiązek wychowania religijnego swoich dzieci i obowiązku 
tego nie powinni przerzucać na jakiekolwiek instytucje świeckie czy kościelne. Insty-
tucje te bowiem mogą wspomagać wysiłki rodziców, lecz nie mogą ich zastępować 
w tej istotnej roli80. Kościół wyraźnie wskazuje na rodziców jako głównych wycho-
wawców, jednakże pragnie im pomóc poprzez dokładne unormowanie zasad postę-
powania, które pozwolą na odpowiednie wychowanie religijne81. 

Według J. Krukowskiego wychowanie składa się z dwóch sfer. Po pierwsze  
z wychowania naturalnego, którego celem jest osiągnięcie kultury chrześcijańskiej 
i po drugie z wychowania nadprzyrodzonego. Za cel Autor uważa nauczanie o ta-
jemnicy zbawienia i wprowadzenie wychowanka w praktykę życia katolickiego82. 
Wychowanie religijne, czyli wychowanie w wierze powinno rozpocząć się jak naj-
wcześniej. Ważne jest, by rodzice mówili dzieciom o Bogu, uczyli je moralności, 
wyjaśniali chrześcijański sens takich wydarzeń, jak przyjmowanie sakramentów  
i obchody świąt liturgicznych. Rodzice powinni także podejmować rozmowę z 
dorastającymi dziećmi na tematy wiary i życia chrześcijańskiego83. Zatem zgod-
nie z założeniami chrześcijańskiego wychowania, rodzice powinni ochrzcić no-
wonarodzone dziecko84, dalej zadbać o przyjęcie sakramentu pokuty, Komunii 

78 Jan Paweł II, Kochać drugą osobę dla niej samej. W czasie mszy św. dla rodzin chrześcijań-
skich, 2 XI 1982,w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, red. J. Żukowicz, 
Kraków:WAM 1990 , s., 155

79 Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek. W czasie mszy św. dla rodzin, 15 V 
1982, [w: ] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, red. J. Żukowicz, Kra-
ków: WAM 1990,s. 91-92

80 Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2.06.1980, w: http://laboratorium.wiez.
pl, dostęp (20.06.2018)

81 R. Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II…, op. cit., s. 403 
82 J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t.3, Poznań 

2011, s. 340
83 R. Sztychmiler, Obowiązek rodziców katolickich przygotowania dzieci do dojrzałego życia chrze-

ścijańskiego, [w:] Dojrzałość chrześcijańska, red. A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1994, s. 147-165
84 KPK 1983, Kan. 867 § 1
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św. i bierzmowania85. Zaś w przypadku małżeństw mieszanych strony katolickiej  
z wyznawcami innej religii, Kościół nakłada na małżonka katolickiego obowiązek 
ochrzczenia dzieci i wychowania w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego86. Do-
datkowo należy również wskazać na normę zawartą w kan. 77 § 2, która nakazuje 
rodzicom lub ich zastępcom na obowiązek oddziaływania słowem i przykładem 
na religijną formację dziecka, której ostatecznym celem jest ciągłe uświecanie się  
i osiągniecie zbawienia87. Zgodnie z nauczaniem soborowym, poza wychowaniem 
religijnym wskazuje się na wychowanie moralne. Na wychowanie moralne skła-
da się obowiązek rodziców rozwijania sumienia dziecka, wpajanie zasad moral-
nych, co w dalszym rozwoju dziecka ma pozwalać na kierowanie się tymi zasadami  
i prawidłowa ocena moralna zachowań swoich i innych ludzi88.

Wychowanie moralne nie byłoby jednak pełne, gdyby zabrakło miłości, która 
ukierunkowuje wolność człowieka i pozwala zaistnieć odpowiedzialności. Miłość 
otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji; 
uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń; oczyszcza pamięć, 
uczy nowych dróg i otwiera perspektywę autentycznego pojednania89. Miejscem,  
w którym wartości moralne zostały zidentyfikowane, przepracowane i zweryfikowa-
ne, jest rodzina. Jest szczególnie widoczne w środowiskach familijnych, które mogą 
się cieszyć swoja wielopokoleniowością przeżywaną z miłością, a więc z dużą często-
tliwością i zaangażowaniem emocjonalno-wychowawczym. Taka rzeczywistość jest 
ogromnym zapleczem dla chrześcijańskiego świata, który jest szczególnym promo-
torem wartości, zwłaszcza wartości moralnych90. Do wychowania moralnego zwykle 
zalicza się także wychowanie seksualne. Mówi o tym KKK: „Sprawą pierwszorzędnej 
wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie «tak» było aktem wolnym 
i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podsta-
wy ludzkie i chrześcijańskie. Najlepszym sposobem tego przygotowania pozostaje 
przykład i wychowanie przekazane przez rodziców i rodzinę”91. Wszelkiego rodza-
ju wychowanie człowieka należy odnieść do integralnej wizji jego człowieczeństwa. 
Dotyczy to również wychowania seksualnego (wychowania do dojrzałej miłości  
w aspekcie płci), przygotowującego do zadań wyznaczonych płciowością. Płciowość 

85 KPK 1983, Kan. 914
86 KPK 1983, Kan. 1125, 1°
87 J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie…, op., cit., s. 62
88 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego…., op. cit., s. 340
89 D. Luber, Wychowanie moralne i religijne w służbie szkolnych oddziaływań, Nauczyciel  

i Szkoła 3-4 (32-33) 2006, s. 72
90 H. Pilarczyk, Rodzina a wartości moralne. Miejsce ich nauczania, weryfikacji i realizacji, 

Teologia i Moralność, nr 2(16), 2014, s. 57
91 KKK, nr 1632
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zaś jest „cechą ściśle związaną w człowieczeństwem, z całym życiem społecznym”92. 
Ludzka płciowość w pełni realizuje się tylko w ramach nieprzemijającej miłości, któ-
ra przerasta fizjologię i trwa nawet po przemijającym okresie biologicznie czynnej 
seksualności. Wychowanie do tak rozumianej ludzkiej płciowości nie jest wycho-
waniem do egoistycznego używania życia, siebie i drugiego człowieka, do pogoni za 
coraz to nowymi wrażeniami i konsumowaniu ich, do realizacji przeróżnych potrzeb 
fizycznych i emocjonalnych, ale stanowi wychowanie do dojrzałości, do pojmowania 
życia jako służby ofiarnej, do przyjęcia odpowiedzialności za siebie, za partnera, ro-
dzinę i społeczność w której się żyje93. 

Stworzona przez Boga para ludzka prezentuje dwie płcie: płeć męską i żeńską. 
Tejże parze, mężczyźnie i niewieście, Bóg udziela błogosławieństwa, które dotyczy 
przede wszystkim ich płodności: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście za-
ludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Przez złączenie się dwojga 
płci: mężczyzny i niewiasty ma się dokonywać rozrost ludzkości na ziemi94. Bóg po 
stworzeniu człowieka pobłogosławił jego płodność i wyznaczył mu zadanie zalud-
niana ziemi (Rdz 1,28). Stąd ludzie, bez względu czy są tego świadomi czy nie, przez 
akty seksualne wypełniają Boży plan wobec ludzkości95. Święty Jan Paweł II mocno 
podkreślał potrzebę wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. W encyklice Evan-
gelium Vitae przypomniał, że nauka Kościoła nieustanie wydobywa całe bogactwo 
osoby ludzkiej w jej wszystkich wymiarach; cielesnym, psychicznym, społecznym, 
moralnym, religijnym. Papież mówił: „Płciowość jest bogactwem całego człowieka 
«ujawniającym swe głębokie znaczenie 97). Dalej papież pouczał, że wychowanie 
seksualne stanowi prawo, a zarazem podstawowy obowiązek rodziców i powinno 
dokonywać się pod ich kierunkiem w rodzinie, jak też pod ich kontrolą w wybranych 
ośrodkach wychowawczych (FC 37)96. Zadaniem rodziców jest ukazanie cielesności 
i płciowości jako daru otrzymanego od Stwórcy, który stworzył kobietę i mężczyznę 
i który ma niezwykły wpływ na ich późniejszą postawę wobec seksualności97.

92 H. Słotwińska, Wychowanie seksualne – podstawy i zagrożenia,[w:] Kobietą i mężczyzną 
stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie, (red.) P. Mąkosa, Lublin 2014, s. 45; zob. też:  
J. Neugebauer. Cele współczesnego wychowania seksualnego. W: Pro i contra w planowaniu rodzi-
ny w wychowaniu seksualnym. Red. M. Kozakiewicz. Warszawa 1989 s. 98 

93 Ibidem, s. 47
94 Pismo Święte Starego Testamentu. T.I. Cz.1: Księga Rodzaju. Wstęp – Przekład z oryginału 

– Komentarz. Oprac. S. Łach. Poznań 1962 s. 195
95 W. Półtawska. Płciowość i płodność z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej. „Wy-

chowawca” 1994 nr 6 s. 12-13
96 A. Rutkowska, Wychowanie seksualne w rodzinie, ,[w:] Kobietą i mężczyzną stworzył ich. 

Edukacja seksualna w katechezie, (red.) P. Mąkosa, Lublin 2014, s. 301-302
97 W. Góralczyk, Wychowawcza etyka seksualna. Ząbki 2000 s. 62 - 63
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Rozdział III 

Ochrona małżeństwa  
w prawie kanonicznym

3.1. Pojęcie oraz przymioty małżeństwa kanonicznego

Katolicki model małżeństwa i rodziny czerpie swe podstawy z nauki samego 
Chrystusa, listów apostolskich, z nauczania Ojców Kościoła oraz postanowień So-
boru Watykańskiego II. Poszczególne elementy katolickiej koncepcji życia mał-
żeńskiego są dopracowywane na przestrzeni wieków, wzbogacane i aktualizowane 
o nowe treści lub przypominane i interpretowane w sposób bardziej jasny1. W swej 
nauce moralnej Chrystus wielokrotnie odnosił się do życia małżeńsko-rodzinne-
go, a także wielokrotnie ujawniał swój stosunek do rodziny, czego przykładem są 
liczne obrazy ewangeliczne2, m.in. uczestnictwo w uczcie weselnej w Kanie Gali-
lejskiej (J 2, 1-11), błogosławienie małych dzieci (Mt 19, 13-15), wskrzeszenie syna 
wdowy (Łk 7, 11-17), przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) i inne. 
Encyklika Casti connubi pod względem dogmatycznym przypomina ustanowie-
nie małżeństwa oraz cechy małżeństwa chrześcijańskiego. „Małżeństwo zostało 
ustanowione i odrodzone nie przez ludzi, lecz przez Boga; nie przez ludzi, lecz 
przez Boga, twórcę samego stworzenia, i tegoż stworzenia odnowiciela Chrystusa 
Pana prawami zostało obwarowane, wzmocnione i wyniesione; prawa te nie mogą 
więc podlegać żadnym zapatrywaniom ludzkim, ani umowie wzajemnej małżon-
ków”3. Wedle woli Boga małżeństwo istnieje tylko pomiędzy jednym mężczyzną  
i jedną kobietą. Miłość małżeńska jest podstawowym elementem wierności to 
właśnie ona przenika wszystkie obowiązki pożycia małżeńskiego i trzyma prym  
w chrześcijańskim małżeństwie. Miłością nie możemy nazwać uczucia, które po-
lega wyłącznie na cielesności i szybko ulatniającej się skłonności, lecz to, które 
opiera się na wewnętrznej skłonności dusz i okazuje się czynem, który jest próbą 

1 GS, nr 58-62. R.S. Czarnecki, W 40-lecie Konstytucji duszpasterskiej „Gaudium et spes”, 
„Przegląd Religioznawczy” 1 (2005), s. 123-13.

2 Pius XI, Encyklika Casti connubii, nr 6
3 Pius XI „Casti Connubi”, nr 6
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miłości4. Sakrament małżeństwa uświęca więzy małżeństwa między ochrzczony-
mi natomiast wierność małżeńska sprawia, że małżonkowie mają obowiązek pod-
trzymywania jedności i nierozerwalności małżeństwa5. „Co (…) Bóg złączył, tego 
człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Wierność oznacza stałość w dochowywa-
niu danego słowa. Bóg jest wierny. Sakrament małżeństwa wprowadza mężczyznę 
i kobietę w wierność Chrystusa wobec Jego Kościoła6. 

Małżeństwo jest instytucją, dzięki której konstytuuje się rodzina jako pod-
stawowa komórka życia społecznego, w związku z tym jest przedmiotem zain-
teresowania i troski wielu podmiotów, wśród nich państwa i Kościoła. Troska  
o małżeństwo i rodzinę wyraża się przede wszystkim w kształtowaniu odpowied-
niego ustawodawstwa, które byłoby rękojmią trwałości małżeństwa oraz praw na-
leżnych rodzinie. Tylko stabilna rodzina zapewnia należyty rozwój i wychowanie 
nie tylko dzieciom, ale również wychodzi naprzeciw najbardziej podstawowym 
pragnieniom człowieka7. Małżeństwo oraz rodzina to dwa różne pojęcia, któ-
re ściśle wiążą się ze sobą. Małżonkowie są powołani do budowy ludu Bożego; 
zrodzenie potomstwa ma bowiem nie tylko znaczenie dla przedłużenia gatunku 
ludzkiego, ale także przysparza nowych członków Kościołowi. Wychowanie po-
tomstwa obejmuje m.in. wiarę, a rodzice są jej pierwszymi nauczycielami. Dlatego 
też o rodzinie chrześcijańskiej można mówić jako o „posiewie nowych chrześci-
jan i podstawowej komórce chrześcijańskiej społeczności, która przez sieć swo-
ich powiązań społecznych i rodzinnych stanowi także źródło chrześcijańskiego 
oddziaływania na świat”8. Związek mężczyzny i kobiety ma charakter naturalny, 
natomiast małżeństwo chrześcijańskie oparte jest na łasce sakramentalnej. Na tej 
trwałej i mocnej podstawie chrześcijańscy małżonkowie, a jednocześnie rodzice 
odnajdują mądrą zasadę szczęścia oraz pokoju w rodzinie. Związek małżeński 
jest świadomym wyborem wolnych ludzi, którzy wiążąc się z druga osobą chcą 
cześć swojej wolności poświecić dla dobra związku9. Poprzez przymierze małżeń-
skie mężczyzna i kobieta ustanawiają wspólnotę całego życia. Jest to nawiązanie 
do konstytucji Gaudium et spes, w której mówi się o głębokiej wspólnocie życia 
i miłości (n. 48), ale również do sformułowań klasycznego prawa rzymskiego. 

4 P. Góralczyk, Miłość podstawową wartością w wychowaniu seksualnym, „Communio”  
R. 27 (2007) 2, s. 171-188

5 M. Felicka, Miłość rodząca zdradę, „Więź” R. 50 (2007) 2, s. 39-43.
6 KKK, nr 2365
7 L. Świto, Trwałość i nierozerwalność małżeństwa w ujęciu prawa polskiego i kanonicznego, 

Forum Teologiczne, XIII 2012, . 69
8 KPK 1983, kan. 226 § 1 i 2. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, op. cit., s. 216-217.
9 M. Zakrzewska, M. Zakrzewski, Miłość i przekazywanie życia jako główne cele małżeństwa, 

warszawskie Studia Pastoralne 19 (2013, s.266-267
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Podkreślenie, że związek małżeński jest wspólnotą całego życia oznacza, że nie jest 
to wyłącznie wspólnota w dziedzinie życia intymnego (seksualnego), jak to często 
uważano, lecz że jest to wspólnota także we wszystkich innych dziedzinach życia 
(społecznego, gospodarczego, kulturowego, duchowego). Chodzi więc o wymiar 
horyzontalny wspólnoty małżeńskiej, zakładający wzajemne osobowe oddanie się 
w miłości10. W konstytucji Gaudium et spes Sobór Watykański II podkreślił, że  
z samej natury swojej instytucja małżeństwa oraz miłość małżeńska nastawione są 
na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi jej jakby szczytowe uwieńcze-
nie11. Inny element definicji małżeństwa odnosi się do godności sakramentalnej 
tego związku. Małżeństwo, jako instytucja prawa naturalnego, zostało bowiem pod-
niesione przez Chrystusa do rangi sakramentu. Z tej też racji, dodał ustawodaw-
ca, pomiędzy ochrzczonymi nie może zaistnieć ważna umowa małżeńska, która 
tym samym nie byłaby sakramentem (kan. 1055 § 2 KPK). Wynosząc małżeństwo 
do porządku nadprzyrodzonego, Chrystus w niczym nie zmienił istoty naturalnej 
umowy mężczyzny i kobiety. W małżeństwie dwojga chrześcijan należy więc wi-
dzieć jedność rzeczywistości ludzkiej i rzeczywistości Bożej12. Definicję opisową 
małżeństwa uzupełnia kan. 1056 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wymieniając dwa 
istotne przymioty tego związku: jedność (inaczej wyłączność) i nierozerwalność. 
Obydwa pochodzą z prawa Bożego naturalnego, a gdy chodzi o nierozerwalność, 
to przymiot ten został „potwierdzony” przez prawo Boże pozytywne: słowami Je-
zusa Chrystusa: Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,6)13. 

Podstawy pojęcia „małżeństwa” w prawie świeckim, należy wskazać na art. 18 
Konstytucji RP, który stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, 
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczy-
pospolitej Polskiej14. Przepis ten – ustawy zasadniczej wprowadza definicję legalną 
tego pojęcia. Niewątpliwie zawarcie powyższego przepisu w rozdziale I Konstytucji 
pt. „Rzeczpospolita” świadczy o wysokiej pozycji, jaką małżeństwo zajmuje w hie-
rarchii wartości przyjętych przez ustawodawcę15. Przepisy jednoznacznie określają, 
że małżeństwo mogą zawrzeć tylko osoby o odmiennej płci czyli kobieta i męż-

10 W. Góralski, Małżeństwo w prawie kanonicznym, Prawo kanoniczne 54 (2011) nr 1-2, s. 129
11 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

„Gaudium et spes”, nr 48
12 W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 131
13 KPK 1983, kan. 1056, też W. Góralski, Małżeństwo…, op. cit., s. 132
14 I. Jaworska, Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim, Folia 

Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2017, vol. 6 (1), s. 151
15 A. Mączyński, Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji 

związków homoseksualnych, [w:] M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie, debata na temat 
projektowanych zmian, Towarzystwo Naukowe Organizacji, Toruń 2013, s. 90
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czyzna. Nie oznacza to jednak, że Konstytucja wyklucza możliwość wprowadzenia 
przez prawodawcę do polskiego systemu prawnego innych instytucji o niższej ran-
dze, które nie będą małżeństwem, jednak będą legalizowały związki osób np. tej sa-
mej płci16. O świeckiej formie zawarcia małżeństwa, czyli o małżeństwie cywilnym  
i o przesłankach jego powstania mówi art. 1 § 1 k.r.o. Artykuł ten stwierdza, że mał-
żeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, obecni jednocześnie, złożą przed 
kierownikiem USC oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Na tej 
podstawie można wskazać przesłanki konstytutywne dla zaistnienia małżeństwa17. 
Jednakże należy podkreślić, że ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy18 nie zawiera 
legalnej definicji małżeństwa. Definicja małżeństwa została wypracowana w lite-
raturze, jako trwały (ale nie nierozerwalny) i legalny związek mężczyzny i kobiety, 
powstały z ich woli, jako równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, reali-
zacji dobra małżonków, dobra założonej rodziny i jej celów społecznych powstały  
z woli małżonków, ale w sposób sformalizowany, trwały związek kobiety i mężczy-
zny, będący także stosunkiem prawnym o charakterze wzajemnym; związek ten po-
lega na maksymalnym zespoleniu małżonków w sferze ich stosunków osobistych 
oraz poważnym powiązaniu w sferze stosunków majątkowych; obydwoje partnerzy 
tego związku maja przy tym równorzędną pozycję19.

Generalnymi przymiotami małżeństwa chrześcijańskiego są: jedność i nieroze-
rwalność (por. KPK z 1917, kan. 1013 § 2). Jedność i nierozerwalność są istotnymi 
przymiotami małżeństwa. Z racji na sakrament te przymioty nabierają szczególnej 
mocy w małżeństwie chrześcijańskim20. Istotne fundamenty małżeństwa są głęboko 
osadzone w naturze ludzkiej, poprzez naturę ludzką sięgają ostatecznej podstawy 
jaką stanowi sam Bóg, Pan i Twórca wszelkiego jestestwa21. Kościół w swoim na-
uczaniu na podstawie prawa naturalnego i pozytywnego prawa Bożego, podkreśla 
że małżeństwo monogamiczne jest instytucją pochodzenia Bożego22. Tę cechę cha-

16 M. Nazar, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne  
i opiekuńcze, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 937 i n.

17 M. Czuryk, M. Karpiuk, Pojęcie małżeństwa w polskim prawie i prawie kanonicznym, 
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2-3 (II) 2008, s. 69-70

18 Usatwa z dnia 25.02.1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2017r., poz. 682
19 K. Komoniewska, Rola pełnomocnika w procesie unieważnienia małżeństwa w prawie 

polskim i w procesie stwierdzenia nieważności w małżeństwie w prawie kanonicznym, Kościół 
i Prawo, 6 (19) 2017, s. 230; też: T. Smyczyński, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 18, też:  
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 199, s. 78 

20 Por. kan. 1056 KPK, kan. 776 § 3 KKKW
21 M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po pro-

mulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Łacińskiego w 1983 r., Katowice 1987, s. 14
22 W. Szafrański, Rzymskokatolickie prawo małżeńskie po Drugim Soborze Watykańskim, Po-

znań-Warszawa-Lublin 1971, s. 68
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rakterystyką dla małżeństwa jaką jest „jedność” wskazuje już Jezus Chrystus: „A On 
[Jezus] odpowiedział im: czy nie czytaliście, że Stwórca na początku stworzył męż-
czyznę i niewiastę i że powiedział: Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i złączy się 
z żoną swoją, i ci dwoje będą jednym ciałem? Tym sposobem nie ma już dwojga, lecz 
są jednym ciałem. Niechaj więc człowiek nie rozłącza tego, co Bóg złączył”, (Mt 19, 
4-6). W pojęciu świętego Pawła dopuszczalne jest tylko małżeństwo monogamiczne. 
Święty Paweł mówił, że małżeństwo polega na związku jednego mężczyzny z jedną 
niewiastą23. Prawo to przedstawia nakaz Chrystusowy24. Jan Paweł II podkreśla, że 
jedność jest istotnym przymiotem małżeństwa i nabiera „szczególnej mocy z racji 
sakramentu”25. Dalej wskazuje na rolę Ducha Świętego w sakramencie małżeństwa 
podkreślając przymiot jedności: „Duch święty, udzielony podczas uroczystości sa-
kramentalnej, użycza małżonkom chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii 
miłości, jaka jest żywym i rzeczywistym obrazem tej najszczególniejszej jedności, 
która czyni z Kościoła niepodzielne Ciało Mistyczne Chrystusa Pana. Dar Ducha 
jest życiowym przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, a zarazem podnietą, 
by z każdym dniem zmierzali ku coraz głębszej więzi pomiędzy sobą na każdym 
poziomie: na poziomie związku ciał, charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku 
dusz ukazując w ten sposób Kościołowi i światu nową komunię miłości, jako dar 
łaski Chrystusowej”26. Jedność rozumiana jest jako związek jednego mężczyzny  
z jedną kobietą, co oznacza związek monogamiczny. Przeciwieństwem niewątpliwie 
jest monogamia. Małżonkowie świadomie zgadzają się do akceptacji samych siebie 
w aspekcie charakterologicznym, intelektualnym, cielesnym oraz w kwestii wycho-
wania przyszłego potomstwa. Na taki charakter jedności przyszli małżonkowie wy-
rażają zgodę podczas składania sobie przysięgi małżeńskiej. 

Kolejnym przymiotem małżeństwa, który ściśle łączy się z jednością jest nie-
rozerwalność. Sobór Trydencki stał na stanowisku, że węzeł małżeński nie może 
być rozerwany. Zasada nierozerwalności została również zapisana w kodeksie pra-
wa kanonicznego z 1917 r., w encyklice Casti connubi z 1930 r., jak i w obecnie 
obowiązującym prawie kanonicznym. Przymiot nierozerwalności małżeństwa był 

23 „Ze względu na niebezpieczeństwo nieczystości niech każdy mężczyzna ma swoją żonę i każ-
da niewiasto swojego męża… żona nie może do woli rozporządzać swoim ciałem, bo ono należy 
do męża; podobnie i mąż nie może dowolnie rozporządzać swoim ciałem, bo ono należy do żony”,  
(1 Kor 7, 2-4)

24 „Tym zaś, którzy są już związani węzłem małżeńskim, przekazuje nie ja, lecz Pan: niech żona 
nie rozłącza się z mężem. Na wypadek zaś rozłączenia nie wolna zawierać jej innego związku; albo 
niech się ze swoim mężem pojedna . Tak samo mężowi nie wolno opuszczać żony”, (1 Kor 7, 10-11)

25 KPK 1983, kan. 1056; zob. Allocutio Summi Pontificis ad Judices, Administros A dvoca-
tosque Rotae Romanae coram admissos, ComCan 32 (2000) 5.

26 Adhortacja Jana Pawła II Familiaris Consortio, nr 19, (dalej FC)



ROZDZIAŁ III46

również tematem pisma Kongregacji Nauki i Wiary z 11 kwietnia 1973 r., w którym 
to skierowane zostało do biskupów wezwanie do przeciwstawiania się narastającej 
mentalności rozwodowej27. Nierozerwalność małżeństwa jest bez wątpienia pod-
stawą funkcjonowania rodziny. Atrybut nierozerwalności był i jest bardzo rożnie 
postrzegany w świetle rożnych porządków prawnych czy społecznych. W porządku 
świeckim mówi się o zasadzie trwałości małżeństwa. W prawodawstwie kościel-
nym bardzo mocno został zaakcentowany przymiot nierozerwalności. Zgodnie  
z normą kan. 1056 KPK istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nieroze-
rwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji 
sakramentu28. Małżeństwo ważnie zawarte i dopełnione nie może być rozerwane 
żadną władzą pochodzącą od ludzi. W sytuacji gdy zaczęto nadużywać prawa do 
stwierdzenia nieważności małżeństwa papież Benedykt XIV powołał do istnienia 
urząd obrońcy węzła małżeńskiego. Troska o nierozerwalność wynikała zawsze  
z naturalnego źródła trwałości małżeństwa. Gdy w ustawodawstwach poszczegól-
nych państw zaczęły się pojawiać prawa pozwalające na rozerwanie małżeństwa 
przez rozwód, papieże potępiali je przedkładając naukę o małżeństwie29.

Jan Paweł II podkreśla, że: „Małżeństwo jest nierozerwalne: ten przymiot wyraża 
jeden z wymiarów jego obiektywnego istnienia, a nie jakiś fakt czysto subiektywny. 
W konsekwencji dobro nierozerwalności jest dobrem samego małżeństwa”30. Małżeń-
stwo tworzy wolna zgoda stron. Ta zgoda jednak jest wpisana w Boży plan zbawie-
nia człowieka. Odczytanie zatem nierozerwalności bez odniesienia do naturalnego 
wymiaru związku małżeńskiego staje się niemożliwe. Bóg bowiem sam kształtuje 
naturę ludzką31. Małżeństwo nie jest tylko umową, którą można byłoby zawrzeć na 
określony czas. Dozgonność nie jest w tym przypadku ograniczeniem praw i wol-
ności człowieka. Przeciwnie, trwałość małżeństwa wyzwala człowieka, aby w pełni 
mógł zrealizować swoje życiowe powołanie. Prawo ludzkie może narzucać swoje 
prawa, natomiast nierozerwalność małżeństwa pochodząca z prawa Bożego niesie 

27 Kongregacja Nauki i Wiary, Documenta inde a Concilio Vaticano Secudno expleto edita 
(1966-1985), Liberia Editrica Vaticana 1985, s. 48

28 A. Bartczak, Nierozerwalność małżeństwa dobrem potomstwa, studia Gdańskie, 2012, t.31, 
s. 133; KPK 1983, kan. 1056

29 Ibdem, s. 132; też Leon XIII, Encyklika Arcanum Divinae Sapientiae, nr 29‒30, http://
www.duszpasterstworodzin.

gniezno.opoka.org.pl/upload/.les/dokumenty_kosciola/arcanum_divinae_sapientiae.pdf 
(dostęp 10.05. 2018 r.); Pius VII, Breve ad Archiepiscopum Moguntium, w: Codicis Iuris 
Canonici Fontes, red. P. Gasparii, Romae 1924, t. 2., s. 717‒719; Pius XI, Litt. enc. Casti 
connubii, „Acta Apostolicae Sedis” 1930, s. 551
30 Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej (28.01.2002),  

nr 4, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2002, nr 4, s. 34
31 A. Bartczak, Nierozerwalność…, op. cit., s. 133
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ze sobą i przekazuje jedynie wyzwoleńczą prawdę32. Zakorzeniona w osobowym  
i całkowitym obdarowaniu się małżonków oraz wymagana dla dobra dzieci nieroze-
rwalność małżeństwa znajduje swoją ostateczną prawdę w zamyśle Bożym wyrażo-
nym w Objawieniu: Bóg chce nierozerwalności małżeństwa i daje ją jako owoc, jako 
znak i wymóg miłości absolutnie wiernej, którą On darzy człowieka i którą Chrystus 
Pan żywi dla swego Kościoła”33. Małżonkowie chrześcijańscy, którzy przyjmują dar 
sakramentu na mocy Bożej łaski są powołani do dawania świadectwa „świętej woli 
Pana: „Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Niniejszy wykład doktrynalny 
Papież dopełnia ważną konstatacją: „Na mocy sakramentalnego charakteru małżeń-
stwa wzajemny związek małżonków staje się tym bardziej nierozerwalny”. Prawo 
kanoniczne wyraża tę prawdę poprzez niezmienną w tradycji Kościoła zasadę, że 
dopełnione małżeństwo sakramentalne (między dwojgiem ochrzczonych) nie może 
być nigdy rozwiązane34. O sakramentalności małżeństwa decydują ważnie wyra-
żona zgoda małżeńska oraz ważny chrzest obu nupturientów, niezależnie od tego, 
w jakim Kościele czy Wspólnocie kościelnej został on udzielony. A zatem związki 
zawarte pomiędzy osobą nieochrzczoną i osobą ochrzczoną nie są małżeństwami 
sakramentalnymi35. Papież Franciszek podkreślił w postsynodalnej adhortacji Amo-
ris laettia, że „sakrament małżeństwa nie jest jedynie umowa czy pustym znakiem 
zaręczyn, ale jest darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków”36.

Encyklika Casti connubi pod względem dogmatycznym przypomina usta-
nowienie małżeństwa oraz cechy małżeństwa chrześcijańskiego. „Małżeństwo 
zostało ustanowione i odrodzone nie przez ludzi, lecz przez Boga; nie przez lu-
dzi, lecz przez Boga, twórcę samego stworzenia, i tegoż stworzenia odnowiciela 
Chrystusa Pana prawami zostało obwarowane, wzmocnione i wyniesione; prawa 
te nie mogą więc podlegać żadnym zapatrywaniom ludzkim, ani umowie wza-
jemnej małżonków”37. 

32 A. Bartczak, Aktualność małżeństwa sakramentalnego we współczesnym świecie w świetle 
nauki katolickiej, Łódzkie Studia Teologiczne 21 (2012),s. 10; Por. Jan Paweł II, Przemówienie 
do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej (28.01.2002), AAS 

94 (2002), s. 343
33 FC, nr 20
34 A. Pastwa, Teologiczno-antropologiczny fundament jedności i nierozerwalności – istotnych 

przymiotów małżeństwa kanonicznego, Prawo kanoniczne 47 (2004) nr 1-2, s. 91; zob. FC, nr 20, 
nr 13; Allocutio Summi Pontificis ad ludices, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram 
admissos, ComCan 32 (2000) 4, 6

35 G. Dzierżon, Nierozerwalność małżeństwa a przywileje wiary w kanonicznym porządku 
prawnym, Ius Matrimoniale 26 (2015) nr 4, s. 68; też: G. Dzierżon, Sakramentalność małżeństwa 
ochrzczonych, Ius Matrimoniale 4 (10) 1999, s. 107-124 

36 Franciszek, postsynodalna adhortacja Amoris laettia, (dostęp 15.06.2018)
37 Pius XI Casti Connubi
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Nierozerwalność małżeństwa wynika również z prawa naturalnego oraz nauk 
Chrystusa, co więcej należy podkreślić, iż wypływa ona z miłości kobiety i męż-
czyzny: „czysta i szczera miłość małżeńska jest jakby przejrzystym strumyczkiem, 
który nie może gdzie indziej wytryskać, jak spod niezłomnej skały wierności 
obopólnej. Stamtąd bierze on siłę, żeby płynąć dalej spokojnie między kwiatami 
i kolcami życia, póki nie zginie kiedyś w czeluści grobu. Ale jak długo życie trwa, 
prawo nierozerwalności małżeńskiej, widziane w tym nadprzyrodzonym świetle, 
w jakim ustanowił je Chrystus, ukarze się oczom waszym, jako objaw czujnej mi-
łości Bożej, biorącej w obronę i waszą prawdziwą godność i spokój waszego serca  
i bezpieczeństwo waszych wspólnych dziejów”38.

3.2. Cele małżeństwa kanonicznego

W definicji małżeństwa podanej w kodeksie z 1917r. nie sposób dopatrzeć się 
rozróżnienia na cele pierwszorzędne oraz drugorzędne małżeństwa. Cele te zostały 
zrównane pod względem swojej wartości dopiero w KPK z 1983r. KPK z 1983r. 
był wyrazem uwzględnienia zachodzących przemian w świadomości ludzi jak 
również ujęciem poglądów kanonistów na temat systematyki i celów małżeństwa  
w prawie kanonicznym. KPK z 1983r. stanowi, iż istotnymi celami małżeństwa 
jest dobro małżonków oraz dobro potomstwa. Tym różni się, od KPK z 1917r., 
który jako istotny cel małżeństwa uznawał jedynie dobro potomstwa39. W podsta-
wowym dokumencie Soboru Watykańskiego II dotyczącym małżeństwa, w nr 48 
konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 
wyraźnie stwierdza się, iż małżeństwo zostało „ustanowione przez Stwórcę i unor-
mowane jego prawami”. Samo małżeństwo nie tylko pochodzi od Boga, lecz także 
podlega ono prawu Bożemu. W prawie Bożym objawionym i naturalnym określo-
ne są: m.in. istotne przymioty małżeństwa oraz jego istotne cele, czyli zadania40.

W kodeksowej definicji małżeństwa zawarto również jego istotne cele: dobro 
małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa41, które w treści kanonu 1055 
§ 1stanowią podstawowe cele małżeństwa (a są nimi zrodzenie i wychowywanie 
potomstwa oraz dobro małżonków). 

Zgodnie z kan. 1055 § 1 Kodeksu małżeństwo jest związkiem prawnym między 
jedną kobietą i jednym mężczyzną, którzy poprzez zawarcie małżeństwa tworzą 

38 Cz. Kaczmarek, Rodzina chrześcijańska w myśl nauk Ojca Św. Pius XII, MCNC 98 (1958) 
nr 2-3, s. 122

39 M. Pogorzelska, Cele małżeństwa w doktrynie i prawie kanonicznym, Studia Teologiczne, 
32 (2014), s. 431 

40 R. Sztychmiler, Soborowa koncepcja celów małżeństwa, Ius Marimoniale, 1 (67) 1996, s. 47
41 T. Pawluk, Prawo małżeńskie. Komentarz, Olsztyn 1984, s. 16
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ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną do dobra małżonków, a także do zro-
dzenia i wychowania potomstwa42. Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność  
i nierozerwalność43. Należy podkreślić, że na rodzicach spoczywa obowiązek i jed-
nocześnie prawo do wychowania potomstwa. W związku z tym rodzice katoliccy 
mają możliwość wyboru takich środków i instytucji, aby zadbać o katolickie wy-
chowanie dzieci a społeczność świecka powinna im w tym pomoc44. Bezpośred-
nim celem wychowania jest zapewnienie rozwoju i ukształtowanie osoby ludzkiej. 
Celami dalszymi są: ułatwienie człowiekowi osiągnięcia celu ostatecznego a także 
przygotowanie go do działań dla dobra społeczności45. Rodzice powinni zapewnić 
swoim dzieciom wszechstronne i pełne wychowanie. Szczególnie ważne jest wy-
chowanie: moralne (kształtowanie w dzieciach prawidłowego sumienia, właściwej 
oceny wartości moralnych); religijne (przekazywanie wiary za pomocą słów i przy-
kładu, a także wpajanie nauki chrześcijańskiej i ewangelicznych cnót); społeczne 
(nauka życia w społeczeństwie; kształtowanie odpowiedzialności, właściwego ko-
rzystania z wolności i czynnego udziału w życiu społecznym)46. Sobór Watykański 
II dodaje, że jest to szczytowe uwieńczenie małżeństwa, ponieważ dzieci są naj-
cenniejszym darem małżeństwa i przyczyniają się do dobra rodziców. Poprzez ten 
dar Pan Bóg uczynił małżonków uczestnikami swego dzieła stwórczego, podniósł 
ich do godności swoich współpracowników w tym dziele. Małżonkowie wypełniają 
istotny cel małżeński nie tylko przez zrodzenie, ale i wychowanie potomstwa. Wła-
śnie oni posiadają nie tylko prawo, ale i obowiązek dbałości o właściwe wychowanie 
swojego potomstwa47. Rozsądni małżonkowie mający świadomość obowiązków 
wychowawczych wobec swojego potomstwa nie mogą zapomnieć o świadomym 
planowaniu wielkości swojej rodziny48. Z jednej strony powinni starać się o po-
siadanie licznego potomstwa, które będzie właściwie wychowane; z drugiej strony 
nie mogą jednak zapominać o swych ograniczonych możliwościach. Decydując się 
na małżeństwo należy liczyć się z poświęcaniem siebie dla dobra współmałżonka  
i dzieci. Jest to postawa w myśl zasady, że więcej przyjemności jest w dawaniu niż 
w braniu. Poza tym żyjąc dla innych w dojrzałej społeczności możemy liczyć na ich 

42 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 780
43 KPK 1983, kan. 1056. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, op. cit., s. 781 
44 KPK 1983, kan. 793 § 1-2. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, op. cit., s. 609. 
45 R. Sztychmiler, M. Lisiecka, Istotne obowiązki małżeńskie według uchwał Soboru Waty-

kańskiego II, „Studia Warmińskie” 33 (1996), s. 67
46 Ibidem, s. 68-69
47 B. Glinkowski, Cele maleństwa, Przewodnik katolicki, 4 (2004), www.przewodnik-kato-

licki.pl, (dostęp 29.05.2018)
48 B. Glinkowski, Cele małżeństwa, „Przewodnik Katolicki” 16 (2004), s. 14, www.przewod-

nik-katolicki.pl, (dostęp 29.05.2018)
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odpowiedź wobec nas, a więc dobro, jakiego od nas doznają odwzajemnią swoją 
postawą49. Rodzice zastanawiając się nad liczbą dzieci powinni analizować nie tyl-
ko same czynniki ekonomiczne. Do pełnego rozwoju i szczęścia dziecko potrzebuje 
rodzicielskiej miłości, ich obecności oraz towarzystwa kochającego je rodzeństwa. 
Rodzeństwo zmniejsza poczucie osamotnienia, zwłaszcza w późniejszym wieku, 
gdy rodzice odejdą z tego świata. Tak więc odpowiedzialne rodzicielstwo jest ro-
zumną troską o rozwój i los powołanych do istnienia dzieci50.

Kolejnym celem małżeństwa, nie wyakcentowanym bezpośrednio w Kodeksie, 
ale obecnym w doktrynie Kościoła, jest wynikające z jego natury skierowanie na 
dobro całego społeczeństwa. Dobro to realizuje się, ponieważ:

 – małżeństwo jako miejsce przekazywania życia przyczynia się do wzrostu 
liczby rodzaju ludzkiego, 

 – rodzina jest pierwszą szkołą człowieczeństwa, cnót społecznych i życia 
społecznego, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania wszystkich 
społeczności, 

 – rodzina, realizując wszelkie dzieła społeczne, do których jest powołana, ma 
ogromne znaczenie dla stałości, pokoju i pomyślności całego społeczeń-
stwa ludzkiego51.

Jeśli chodzi o bliższe określenie dobra małżonków, to przede wszystkim należy je 
wiązać z tym, co zamierzył Bóg, gdy powiedział: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna 
żył sam” (Rdz 2,18). Wobec Bożego zamysłu względem instytucji małżeńskiej praw-
dziwe dobro małżonków polega na ich dojrzewaniu, i to przez całe życie małżeńskie, 
tak aby mogli osiągnąć cel, dla którego zostali stworzeni (oddawanie chwały Bogu 
i osiągnięcie wiecznego zbawienia)52. Małżonkowie powinni wzajemnie się wspie-
rać w sytuacjach trudnych, problemach związanych z naturą rodziny, być dla siebie 
wsparciem w codziennym życiu. Istotnym obowiązkiem małżeńskim, wynikającym 
ze skierowania małżeństwa ku dobru małżonków, jest nawiązanie przez małżon-
ków poprawnych relacji międzyosobowych, obejmujących - stosownie do określe-
nia małżeństwa jako wspólnoty całego życia (por. kan. 1055§ 1 KPK) - wszystkie 
dziedziny wspólnoty małżonków, od sfery pożycia intymnego poczynając, a  na 
wzrastaniu duchowym kończąc. Chodzi zatem o obowiązek podejmowania przez 
małżonków wszelkich zachowań, w sposób naturalny koniecznych i odpowiadają-
cych okolicznościom społeczno-kulturowym, zdolnych do realizowania, w kontek-

49 Ibidem , www.przewodnik-katolicki.pl, (dostęp 29.05.2018)
50 J. Szymołon, Rola rozwoju moralnego i religijnego w procesie wychowania, „Studia nad 

Rodziną” R. 12 (2008) nr 1-2, s. 231-248
51 B. Glinkowski, Cele maleństwa,… op. cit., , www.przewodnik-katolicki.pl, (dostęp 

29.05.2018)
52 W. Góralski, Dobro małżonków jako cel małżeństwa, Niedziela Ogólnopolska, 8 (2010), s. 26
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ście równej godności osobowej, doskonałości duchowej, intelektualnej, uczuciowej, 
fizycznej, ekonomicznej i społecznej - własnej i współmałżonka. Jest to obowiązek 
stałej i wytrwałej determinacji do zaangażowania się dla wspólnego dobra małżeń-
skiego53. W istocie chrześcijańskiej dobro małżonków jest ich prawdziwym dojrze-
waniem ludzkim i nadprzyrodzonym w Chrystusie. Takie rozumienie tego dobra 
pozostaje zgodne z duchem encykliki Piusa XI Casti connubii, w której właściwa 
racja miłości małżeńskiej tkwi w tym, by małżonkowie „wzajemnie się wspierali  
w coraz pełniejszym kształtowaniu i doskonaleniu w sobie wewnętrznego człowieka, 
i przez dzielenie wspólnego losu coraz bardziej wzrastali w cnotach, a szczególnie  
w miłości wobec Boga i bliźnich”54. „Kanoniści mówią, że zgodnie z zamysłem Stwór-
cy prawdziwe dobro małżonków polega na ich dojrzewaniu przez całe życie małżeń-
skie, tak aby mogli się zbawić, gdyż do tego zostali stworzeni. Inni rozumieją dobro 
małżonków, jako wzajemne uzupełnianie, bądź też psychoseksualne integrowanie 
się. Jeszcze według innych dobro małżonków jest istotnym elementem małżeństwa, 
zawierającym zdolność nawiązywania między małżonkami relacji międzyosobo-
wych”55. Naukowcy - kanoniści zajmujący się istotnymi obowiązkami małżeńskimi 
są zgodni, że są one zawarte w ogólnie określonych celach oraz przymiotach małżeń-
stwa56. Przede wszystkim doszukuje się istotnych obowiązków małżeńskich w trzech 
tradycyjnie wyróżnionych dobrach małżeńskich (bonum fidei, czyli jedność; bonum 
sacramenti, czyli nierozerwalność; bonum prolis – dobro potomstwa) lub w czterech 
dobrach małżeństwa (czwarte to bonum coniugum, czyli dobro małżonków) albo  
w przedmiocie zgody małżeńskiej57. 

Do realizacji dobra małżonków konieczna jest zatem jedność duchowa mał-
żonków i właściwe relacje międzyludzkie między nimi. Chodzi tu zatem nie tylko 
o wzajemne dopełnienie w sferze cielesnej, lecz także i duchowej. Osoby, które nie 
są zdolne do ofiarności i postawy altruistycznej wobec współmałżonka, do dawa-
nia siebie drugiej osobie, co zakłada pewien poziom dojrzałości, są niezdolne do 
zawarcia małżeństwa58. Mąż i żona są zobowiązani do całkowitego i wzajemnego 
dochowania sobie jedności i wierności, nie tylko cielesnej, ale też duchowej. Winni 
tę jedność stale pogłębiać i umacniać. Pogłębianie duchowej jedności małżeńskiej 

53 Ibidem, s. 26
54 Pius XI, Encyklika Casti connubii, 2b
55 P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2000, s. 29
56 J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle przepisów prawa kanonicznego i polskiego, 

Studia Włocławskie 8 (2005), s. 250
57 M. Żurowski, Niezdolność podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psychicznych, 

Prawo Kanoniczne 29 (1986) nr 3-4, s. 159
58 J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, op. cit., s. 253, też. R. Sztychmiler, Istotne obo-

wiązki małżeńskie, Warszawa 1997 , s. 249
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dokonuje się przez umacnianie wzajemnego zaufania, przez wzajemną pomoc, 
codzienną życzliwość, ofiarność i wspólne wychowywanie dzieci59. Na dobro mał-
żonków (bonum coniugum) w ujęciu kanonistycznym składają się zarówno cele 
małżeństwa, jak również jego przymioty. Takiego rozróżnienia nie spotykamy jed-
nak u św. Augustyna. Jest to ujęcie wypracowane przez scholastykę60. Dobra mał-
żeńskie to wartości, które stanowią o racji małżeństwa. Św. Tomasz połączył dobra 
małżeńskie z konkretnymi działaniami w małżeństwie stwierdzając, że pierwszym 
i głównym zadaniem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, ponie-
waż odnosi się do dobra wspólnego ludzkości i służy zachowaniu jego gatunku. 
Dobro zaś wspólne należy przedkładać nad dobro własne. W ten sposób Tomasz 
przeszedł z płaszczyzny wartości małżeństwa na płaszczyznę celów i zadań, a ter-
min bonum prolis połączył z zadaniem zrodzenia i wychowania potomstwa. Bo-
num prolis należało zatem łączyć nie z konkretnie zrodzonym potomstwem, ale  
z intencją przyjęcia potomstwa61. Dobro małżonków, ku któremu ukierunkowane 
jest małżeństwo, polega na wzajemnym niesieniu sobie przez małżonków pomo-
cy w każdej dziedzinie wspólnoty życia, integrowaniu tej wspólnoty, rozwijaniu  
i doskonaleniu własnej osobowości pod względem wartości ogólnoludzkich, 
kształtowanych w zjednoczeniu z Chrystusem, czyli w dążeniu do świętości. Moż-
na powiedzieć, że jest to cel indywidualny małżeństwa62. 

Nie ma obowiązków, które służą wyłącznie dobru małżonków lub tylko dobru 
potomstwa. Jedne na drugie wzajemnie wpływają, a wypełnienie jednych przy-
czynia się także do dobra w drugiej dziedzinie63. W. Góralski podkreśla, że dobro 
małżonków można widzieć jako prawo-obowiązek wspólnoty życia, tj. prawa-obo-
wiązki w zakresie relacji międzyosobowych małżonków, a wspólnotę ujmuje we 
wszystkich jej aspektach: duchowym, intelektualnym, uczuciowym, ekonomicz-
nym i społecznym64.

59 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Prawo kanoniczne, 54 (2011), nr 1-2,  
s. 368-369

60 W. Kraiński, Bonum conigum i jego wykluczenie w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzym-
skiej, Ius Matrimoniale 16 (22) 2011, s. 100, por. też: Św. Augustyn, Wartości małżeństwa, tłum. 
W Eborowicz, Pelplin 1980, s. 20

61 K. Mierzejewski, Pojęcie „dobra potomstwa” jako źródło praw i obowiązków małżeńskich 
w świetle prawa kanonicznego, Studia Gdańskie, t. 9, Gdańsk Oliwa 2011, s. 125; zob. W Skrzy-
dlewski, Problem celów małżeństwa, Analecta Cracoviensia 1971, s. 326-327

62 W. Góralski, Małżeństwo …op. cit., s. 130
63 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997 , s. 242-243
64 W. Góralski, Wspólnota całego życia, Częstochowa 1995, s. 75-76



PRAWNA OCHRONA RODZINY W PRAWIE PRACY 53

Rozdział IV 

Prawna ochrona rodziny  
w prawie pracy

4.1. Polityka prorodzinna prowadzona przez Państwo

Państwo odgrywa niezwykle ważną rolę w kształtowaniu prawa pracy oraz do-
konywaniu interpretacji przepisów prawnych oraz wprowadzaniu istotnych zmian 
w prawodawstwo krajowe. Władza w państwie prawa powinna być sprawowana po-
przez właściwe organy, które są przewidziane w przepisach Konstytucji RP oraz prze-
pisach szczególnych. Rada Ministrów na czele wraz z Premierem wykonuje władzę 
w państwie realizując program polityczny. W Polsce w zasadzie utożsamia się rząd 
z Radą Ministrów i oba terminy często stosuje się wymiennie (szczególnie używając 
języka potocznego), mimo, że Konstytucja RP oraz ustawy konsekwentnie używają 
tylko określenia „Rada Ministrów”1. Z dziedziną prawa pracy, polityka społeczna 
czy polityką rodzinna jest ściśle powiązane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Urząd ten ma najważniejszy wpływ na politykę prorodzinną w kraju, 
proponowane programy pomocowe, wdrażanie instrumentów prawnych m. in. ma-
jących na celu ochronę rodziny. Ważnym programem zasługującym na aprobatę jest 
wprowadzenie tzw. asystentów rodziny. Obecna Minister E. Rafalska wskazuje, że 
głównym zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie zindywidualizowanej pra-
cy z rodziną, która ma np. problemy opiekuńczo-wychowawcze. Rolą asystentów 
rodziny jest wspieranie rodziny, jest to działanie profilaktyczne, a nie kontrolne, in-
gerujące w samodzielność rodziny. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, 
które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie spełniać prawidłowo funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Celem pracy asystenta jest do-
prowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności ży-
ciowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie 
dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Powołanie asystentów rodziny jest za-
daniem własnym gminy. W latach 2012 - 2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 

1 K. Ziółkowska, Rola Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako władzy wykonawczej w 
zakresie prawa pracy, [w:] P. Majer, M. Kowalczyk (red.), Władza w prawie”, Olsztyn 2014, s. 255 
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2015 roku stało się zadaniem obligatoryjnym. Z danych na koniec grudnia 2015 r. 
wynika, że gminy zatrudniały 3816 asystentów rodziny, czyli o 12,4% więcej niż  
w 2014 r. (3393 asystentów). W 178 gminach wciąż jednak nie ma ani jednego asy-
stenta. Z usług asystentów rodziny skorzystało w   ubiegłym roku   41 739   rodzin (w 
2014r. 37 876  rodzin), co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,1%.  

Od roku 2012 roku działa program asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej, który wspiera samorządy terytorialne w zatrudnianiu asystenta 
rodziny. W 2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ten 
cel przeznaczyło najwyższą do tej pory kwotę 59,1 mln zł2. Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej ma niebagatelny wpływ na kształtowanie się przepisów 
dotyczących Kodeksu pracy oraz przepisów związanych z polityką rodzinną, ubez-
pieczeniami społecznymi (świadczenia macierzyńskie, rodzicielskie, wychowaw-
cze). Niewątpliwie anglezy podkreślić, że poprzez Ministerstwo władza rządząca 
wykonuje swoje założenia programowe, realizuje pomysły dotyczące m. in. poli-
tyki zatrudnienia czy polityki rodzinnej. Wszelkie decyzje, które są podejmowane 
w Ministerstwie dotyczą całego społeczeństwa, niezależnie od tego czy są pracow-
nikami, pracodawcami, matkami lub ojcami wychowującymi dziecko/dzieci czy 
tez osobami bezrobotnymi. Zatem przepisy dotyczące polityki rodzinnej, które 
zostają wprowadzone do Kodeksu pracy mają na celu zwiększenia atrakcyjności 
powiększenia rodziny, nawiązania ściślejszej więzi między rodzicami, większego 
zaangażowania ojca w wychowanie dziecka/dzieci3. 

Warto wspomnieć o ważnym i jednocześnie nowym projekcie Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej jakim jest program „Rodzina 500 plus”, za który rząd 
polski dostał Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu  
za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej. Program „Rodzina 500 plus” 
został opracowany z myślą o tym, aby poprzez zmniejszenie obciążenia finansowego 
rodzin związanego z  wychowywaniem ich dzieci, zachęcić Polaków do podejmowa-
nia decyzji o posiadaniu większej rodziny. Rządowy program „Rodzina 500 plus” ma 
za zadanie pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wycho-
wawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako pokrycie kosztów związanych 
z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim 
założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma za zadanie również przyczy-
nić się zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi  
1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w roku 1983 wynosił 2,424. 

2 Asystenci rodziny to ważne wsparcie – informacja z dnia 12.września 2016r., http://www.
mpips.gov.pl (dostęp 12.04.2018)

3 K. Ziółkowska, Rola Ministerstwa…, s. 264
4 Zasady i warunki programu „Rodzina 500 plus, http://www.program500plus.pl, (dostęp 

20.04.2018)
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Minister Elżbieta Rafalska wskazała, iż wielowymiarowe wsparcie rodzin obej-
muje także działania takie, jak pomoc finansowa, rozwój usług dla rodzin wy-
chowujących dzieci, rozwój usług opieki nad małymi dziećmi, urlopy związane 
ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, wsparcie rodzin wielodzietnych, osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów, działania na rzecz stabilizacji zatrudnienia. 
Tworzą one rodzinom godne warunki do życia i podejmowania decyzji o rodzi-
cielstwie. Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne 
dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają 
wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 
800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepeł-
nosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Program 
Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem,  
z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina  
z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne 
dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł  
netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. 
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 1200 zł  
netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł dostaną rodziny zastępcze oraz 
rodzinne domy dziecka na każde dziecko , na podstawie wspieraniu dużej rodziny 
i systemie pieczy zastępczej5. 

Należy podkreślić, że program nie dyskryminuje rodziców ze względu na stan 
cywilny, zatem świadczenie rodzicielskie otrzymają rodzice pozostający w związku 
małżeńskim ale również pozostający w związkach nieformalnych. Jak informuje 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jeżeli partnerzy żyją w związ-
ku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co naj-
mniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze 
dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez 
względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, 
jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego 
młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę 
nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego)6. Wniosek 500 plus o zasiłek wychowawczy należy składać  
w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby stara-
jącej się o świadczenie. Co więcej istnieje możliwość złożenia wniosku również 
poprzez Internet. Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł powinien zawierać:

5 Rodzina 500 plus - informacja z dnia 12 września 2016r., http://www.mpips.gov.pl (dostęp 
20.04.2018)

6 Ibidem, http://www.mpips.gov.pl (dostęp 20.04.2018)
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• Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, 
PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany będzie 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).

• Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwi-
sko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).

• Rząd w zatwierdzonej ustawie obliguje, aby dołączyć dodatkowo:
• Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. 
Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego 
podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu. 

• Zaświadczenia o innych dochodach. Oświadczenie o faktycznie uzyskiwa-
nych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym 
podatku dochodowym. 

• Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenia, 
oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świad-
czenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki 
sądu rodzinnego). 

Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko  
w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko. W przypadku, gdy organy 
właściwe będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów, mogą przeprowa-
dzić stosowny wywiad7. Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, 
a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie 
województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które 
zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć 
będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonu-
jących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, 
świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno 
w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku 
pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funk-
cjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do 
realizacji świadczeń socjalnych8. Niestety polityka prorodzinna została zaniedba-
na już wcześniej przez poprzednie rządy, które sprawowały władzę. Wielu Polaków 
rozpoczęło swoją migrację za granicę, gdyż bezrobocie po transformacji ustrojowej 

7 Wniosek oraz formalności nabywania świadczeń, http://www.program500plus.pl, (dostęp 
20.04.2018)

8 Rodzina 500 plus - informacja z dnia 31 marca 2016r., http://www.mpips.gov.pl (dostęp 
20.04.2018)
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bardzo wzrosło. Zatem pojawia się pytanie: czy obywatele polscy zamieszkujący 
poza terenem kraju maja prawo skorzystać z wspomnianego programu? Program 
„Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależ-
nego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Ustawa o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci9 przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie 
będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podob-
nym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu za-
bezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice 
składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania  
o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również  
o zmianie miejsca zamieszkania. Działania te wynikają z zakazu kumulacji świad-
czeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie  
z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty 
świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą 
kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły 
właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest pra-
ca). Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia 
rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Pol-
sce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy. Mechanizm ko-
ordynacji świadczeń o charakterze rodzinnym w ramach przepisów o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego nie jest rozwiązaniem nowym. Funkcjonuje 
już od dnia wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat i skutecznie zapobiega jedno-
czesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same 
dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie10. 

Kolejnym ważnym elementem wspierającym rodzinę w Polsce jest tzw. Karta 
Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin 
wielodzietnych.  Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci:

• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się  

w szkole  lub w szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orze-

czeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

9 Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz. U. z 2016, 
poz. 195

10 Program Rodzina 500 plus - informacja z dnia 31 marca 2016r., http://www.mpips.gov.pl 
(dostęp 20.04.2018)
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Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta 
przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium 
przyznania Karty.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na po-
byt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt 
czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 
ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 
1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rze-
czypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 
zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfedera-
cji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw człon-
kowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała wskazane wa-
runki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej 
trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie 
będzie przysługiwała żadnemu z jej członków. Karta jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców 
zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty 
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o nie-
pełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej 
pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka11. Należy podkreślić, że Karta oferuje system zniżek oraz dodatko-

11 Czym jest Karta Dużej Rodziny? - - informacja z dnia 10 września 2016r., http://www.
mpips.gov.pl (dostęp 19.04.2018)
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wych uprawnień . Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, re-
kreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin 
wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe- 
rodzice lub małżonkowie rodziców 37 procent na bilety jednorazowe lub 49 pro-
cent na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 procent w przypadku 
dzieci i 50 procent w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych 
wstępów do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje pu-
bliczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują 
prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”12.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zajmuje się również szeroko 
pojęta polityką dotyczącą świadczeń rodzinnych. Pracownicy na bieżąco dokonują 
opracowań danych statystycznych w celu zdobycia informacji m.in. w jaki sposób, 
z jaką częstotliwością, jakie podmioty są uprawnione do otrzymywania świadczeń 
rodzinnych. Wśród świadczeń rodzinnych, które są wypłacane przez państwo wy-
różnić można: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opie-
kuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zapomoga z tytułu 
urodzenia ze środków własnych gminy. Funkcjonujący aktualnie system świad-
czeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu 
stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych13. System 
świadczeń rodzinnych jest systemem pozaubezpieczeniowym, zorganizowanym 
na zasadzie zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu państwa. System świad-
czeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą regułę, że 
osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci 
są ich rodzice. W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do 
wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń 
rodzinnych. W sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci oznacza to koniecz-
ność zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców (wymóg ten 
nie dotyczy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Świadcze-
nia rodzinne uzależnione od spełniania kryterium dochodowego są udzielane na 
roczne okresy zasiłkowe. Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych, uza-
leżnionych od kryterium dochodowego, brane są pod uwagę dochody osiągnięte  
w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadkach określonych w ustawie 
dochód ten pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa o dochód uzyskany14.

12 Duża rodzina. Czym jest Karta Dużej Rodziny?, https://rodzina.gov.pl, (dostęp 19.04.2018)
13 Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2015r., poz.114 

z późn. zm.
14 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o realizacji świadczeń ro-

dzinnych w 2015r., s. 4, http://www.mpips.gov.pl (dostęp 19.08.2018)
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w imieniu rządu stoi na straży 
przestrzegania prawa oraz wypełniania wszelkich zadań w oparciu o aktualną poli-
tykę rządową oraz akty prawne. Szczegółowo każdego roku sporządza informacje 
wykorzystując informacje z poszczególnych instytucji (np. gmin) i tworzy raport 
z danych statystycznych. Zatem, obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głów-
nym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego jest przeciętny miesięczny 
dochód, w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe dotyczy do-
chodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Do 31 października 2015 r. kryterium 
dochodowe wynosiło 574 zł na osobę lub 664 zł na osobę, jeśli w rodzinie wycho-
wuje się dziecko niepełnosprawne. W 2015 r., w ramach przypadającej co 3 lata 
weryfikacji, dwuetapowo zostało podniesione kryterium dochodowe uprawniają-
ce do świadczeń rodzinnych (tj. od 1 listopada 2015 r. i od 1 listopada 2017 r.). Od 
1 listopada 2015 roku do chwili obecnej kryterium dochodowe wynosi 674 zł na 
osobę lub 764 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. 

Określone w ustawie kryterium dochodowe powinny spełnić rodziny ubiega-
jące się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego, a także osoby ubiegające się  
o specjalny zasiłek opiekuńczy (w tym przypadku kryterium dochodowe do 31 paź-
dziernika 2015 r. wynosiło 664 zł na osobę w rodzinie, zaś od 1 listopada 2015 r. 
– 764 zł). Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. 

Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawane są: zasiłek pielęgna-
cyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie rodzicielskie (funkcjonujące od 
1 stycznia 2016r. 
Do 31 października 2015 r. kwoty zasiłku rodzinnego wynosiły odpowiednio: 

• 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 
• 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 
• 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku 

życia. 

W obecnym stanie prawnym kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą odpowiednio: 
• 95zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 
• 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 
• 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z następujących tytułów: 
a) urodzenia dziecka (1000 zł na dziecko; świadczenie jednorazowe); 
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 

zł miesięcznie); 
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c) samotnego wychowywania dziecka (170 zł miesięcznie na dziecko, nie wię-
cej niż 340 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych 
kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie 
dzieci, od 1 listopada 2015 r. – 185 zł nie więcej niż 370 zł na wszystkie 
dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się 
o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł), 

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na trzecie i kolejne 
dziecko w rodzinie (80 zł miesięcznie, od 1 listopada 2015 r. – 90 zł mie-
sięcznie); 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł na dziecko do 
5 roku życia, 80 zł – na dziecko od 5 do 24 roku życia; od 1 listopada 2015 r. 
– odpowiednio 80 zł i 100 zł); 

f) rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł; świadczenie jednorazowe); 
g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (90 zł na inter-

nat/stancję lub 50 zł na dojazd do szkoły, od 1 listopada 2015 r. odpowied-
nio 105 i 63 zł). 

Aby skorzystać z dodatków należy przede wszystkim mieć prawo do zasiłku 
rodzinnego. Ponadto, do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie dodatko-
wych warunków związanych z tytułem (powodem) przyznania dodatku. Jedno-
cześnie można pobierać kilka rodzajów dodatków15. 

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, 
za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wnio-
sku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, 
świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W przypadku 
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 paździer-
nika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.  
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizują-
cy świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawie-
nia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący 

15 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o realizacji świadczeń ro-
dzinnych w 2015r., s. 4-6, http://www.mpips.gov.pl (dostęp 19.04.2018.)
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świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie 
dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się 
do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia16.

4.2. Ochrona stosunku pracy rodziców

Ustawodawca w polskim prawie pracy wprowadził przepisy do ustawy Kodeks 
pracy17, które spełniają funkcję ochronną rodzicielstwa. Funkcja ochronna prawa 
pracy polega na działaniu norm w sposób chroniący interesy zawodowe i socjal-
ne pracowników. W płaszczyźnie podmiotowej wielokrotnie odnoszą się one także 
do innych osób świadczących pracę społecznie użyteczną. W najszerszym zakresie 
funkcję ochronną spełniają przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 
207-23715 k.p.). Również normy regulujące status pracowników szczególnie chro-
nionych, zwłaszcza kobiet w ciąży, młodocianych i niepełnosprawnych ukierun-
kowane są na zabezpieczenie ich elementarnych interesów w sferze ochrony życia 
i zdrowia18. Według T. Liszcz19 funkcja ochronna jest najważniejsza i najbardziej 
charakterystyczna dla prawa pracy. Polega na prawnym uprzywilejowaniu pod wie-
loma względami pracownika jako słabszego ekonomicznie i socjalnie kontrahenta  
w stosunku pracy. Pracownik, zarówno w warunkach gospodarki rynkowej, jak 
i centralnie zarządzanej, jest w stosunkach z pracodawcą strona słabszą – przede 
wszystkim ekonomicznie – i dlatego oraz wskutek organizacyjnego podporządko-
wania pracodawcy w procesie pracy pozostaje w wielorakiej od niego zależności.  
Z tego wynika potrzeba mocniejszej ochrony pracownika, która leży u podstaw po-
wstania i rozwoju prawa pracy. Nie znaczy to jednak, że każda norma prawa pracy 
pełni funkcje ochronną, lecz że jest to typowy kierunek oddziaływania większości 
norm prawa pracy. W polskim prawie pracy funkcja ochronna przejawia się zarów-
no w treści bardzo wielu jego norm, jak i w swoistym mechanizmie ich działania.

Stosunek pracy to więź prawna o charakterze dobrowolnym i trwałym, łącząca 
pracownika i pracodawcę20. Kodeks pracy nie zawiera klasycznej definicji legal-
nej „stosunku pracy”21. Jeszcze w okresie przedkodeksowym M. Święcicki wyraził 
pogląd, że dla charakterystyki prawnej stosunku pracy najbardziej istotne znacze-

16 Ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek, https://
rodzina.gov.pl, (dostęp 20.04.2018)

17 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 
94 z późn. zm.)

18 K.W. Baran (red.), Prawo pracy, Warszawa 2009, s. 42
19 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2005, s. 26-27
20 Wyrok SA w Lublinie z dnia 26 czerwca 1996 roku, III APr 10/96, Apel.-Lub. 1997/2/10
21 E. Hofmańska Konsekwencje prawne śmierci pracownika, Warszawa 2006, s. 68
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nie ma sposób rozwiązania dwóch zagadnień: a) zależności między stosunkiem 
pracy a umową o pracę, b) cech swoistych stosunku pracy, które odróżniają go 
od stosunków zobowiązaniowych prawa cywilnego22. Autor ten wykazał, że umo-
wa o pracę jest podstawą nawiązania stosunku pracy23. Uważa się, że to właśnie  
M. Święcicki wprowadził do literatury prawa pracy pojęcie zobowiązaniowego 
stosunku pracy24. Jest to konstrukcja typu zobowiązaniowego oparta na zasa-
dzie równorzędności podmiotów, gdzie dwie strony obowiązane są do wypełnia-
nia wzajemnych świadczeń (wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy, zapłata za 
spełnione świadczenie). Pracownik oddaje się do dyspozycji pracodawcy w celu 
wykorzystania przez pracodawcę jego zdolności do pracy, do wykonywania pracy 
określonego rodzaju, aby w zamian otrzymać świadczenie pieniężne, nazywane 
wynagrodzeniem25. Stosunek pracy posiada jednakże wiele cech specyficznych, 
które odróżniają go od zobowiązaniowych stosunków prawa cywilnego (m.in. 
umowy zlecenia, umowy o dzieło):

 – osobistość świadczenia – pracownik wykonując zobowiązanie na rzecz pra-
codawcy nie może powierzyć go trzeciej osobie, ani innym podwykonawcom;

 – wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie 
przez niego wyznaczonym; podporządkowanie pracodawcy oraz osobom 
kierującym zakładem pracy pod kątem wydawanych poleceń, przy czym 
podporządkowanie nie posiada absolutnego charakteru, a obwarowane jest 
przepisami prawnymi;

 – odpłatność pracy – za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie, które-
go nie można się zrzec. Zasada odpłatności stanowi jedną z głównych zasad 
uwzględnionych w przepisach Kodeksu pracy;

 – ciągłość świadczenia pracy (stosunek starannego działania) – zobowiązanie 
do wykonywania pracy w sposób ciągły, chodzi przede wszystkim o staranne 
działanie przez cały proces pracy, a nie jednorazowe wykonanie konkretnej 
czynności (np. umowa o dzieło);

 – ryzyko związane z zatrudnieniem, które wpisane jest wyłącznie w działalność pra-
codawcy (ryzyko osobowe, ekonomiczne, gospodarcze, produkcyjne, socjalne) 26.

22 M. Święcicki, Charakterystyka prawna stosunku pracy, PiP 1957, z. 9, s. 337
23 Por. M. Święcicki Charakterystyka prawna…, op. cit., s. 346
24 Zob.: E. Hofmańska Konsekwencje prawne śmierci pracownika, Warszawa 2006, s. 68
25 T. Liszcz, Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy – relacja pojęć [w:] 

red. Z. Góral, Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka 
Lewandowskiego, Warszawa 2009, s. 150 – 151

26 Wyrok SN z dnia 7.10. 2009r., III PK 38/09, OSP 2010, z. 11, poz. 115; por. A. Drozd Przemia-
ny pojęcia „stosunek pracy” – wpływ orzecznictwa czy prawa sędziowskiego [w:] L. Florek, Ł. Pisar-
czyk (red.) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Warszawa 2011, s. 67-79 



ROZDZIAŁ IV64

Inni przedstawiciele doktryny27 dodają do wyżej wymienionych cech: umiejsco-
wienie pracy, skooperowanie pracy oraz uczasowienie pracy28.

W. Szubert akcentował, że stosunek pracy różni się od zobowiązań prawa cywil-
nego zwłaszcza ze względu na tkwiące w nim treści moralne i społeczne, wynikające 
z zaangażowania całej osoby ludzkiej w stosunku pracy, a nie tylko wartości mająt-
kowych29. Stosunek pracy ma charakter zobowiązaniowy, co wynika wprost z jego 
definicji. Zdaniem J. Steliny jest on relacją dwustronną, w skład której wchodzą dwa 
podstawowe zobowiązania wzajemne: pracownicze – do wykonywania pracy (…) 
i pracodawcy – do zatrudniania pracownika i świadczenia na jego rzecz wynagro-
dzenia. Ten sam autor wskazuje jednak, że w pewnych sytuacjach ta konstrukcja 
może ulegać modyfikacjom. Tak dzieje się w stosunku pracy tymczasowej, gdzie pra-
cownik wykonuje pracę pod kierownictwem innego podmiotu niż pracodawca (tzw. 
pracodawcy użytkownika)30. Samo nawiązanie stosunku pracy nakłada na strony 
szereg obowiązków. J. Stelina za najważniejsze z nich uważa nakaz starannego i su-
miennego wykonywania pracy, a także stosowanie się do poleceń przełożonych31. 

W doktrynie prawa pracy wyróżnia się ogólne, a także szczegółowe funkcje 
prawa pracy. Przy czym w doktrynie wyróżnia się najczęściej funkcję ochronną  
i organizacyjną32. W polskim prawie pracy funkcja ochronna przejawia się zarów-
no w treści bardzo wielu jego norm, jak i w swoistym mechanizmie ich działania33. 
Według T. Zielińskiego34 przez funkcję ochronną rozumie się działania norm pra-
wa pracy, które zabezpieczają interesy pracowników jako słabszej strony stosunku 
pracy. Z kolei M. Skapski35 dokonuje wyodrębnienia z funkcji ochronnej trzech 
podfunkcji: opiekuńczej, wyrównawczej i promocyjnej. Jednakże J. Czerniak-Swę-

27 B. M. Ćwiertniak, Stosunek pracy [w:] K.W. Baran, (red.), Prawo pracy, Warszawa 2010, 
s.138 - 139

28 Zob. K.Ziółkowska, Ochrona trwałości stosunku pracy w związku uprawnieniami rodzi-
cielskimi, [w:] J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagad-
nienia prawne, Olsztyn 2015, s.236-241

29 W. Szubert O charakterze prawnym stosunku pracy, PiP 1964, Z. 7, s. 84, także: W. Szubert 
Zarys prawa pracy, Warszawa 1976, s. 95 i nast., zob. też: M. Seweryński Wacława Szuberta 
koncepcja prawa pracy [w:] Z. Góral (red.) Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin Profesora 
Wacława Szuberta, Warszawa 2013, s. 27

30 J. Stelina, Przedmiot prawa pracy [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy. Część 
ogólna prawa pracy. Tom 1, Warszawa 2010, s. 95

31 Por. J. Stelina, Stosunek pracy [w:] A. Sobczyk (red.) Kodeks pracy. Komentarz, 2014, Le-
galis (dostęp 01.04.2018)

32 J. Czerniak-Swędzioł, Funkcja ochronna przedwstępnej…, s. 17; zob. A. Sobczyk, Prawo 
pracy w świetle Konstytucji RP – Tom I, Warszawa 2013, s. 3 i nast.

33 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2012, s. 28
34 T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część I – ogólna, Warszawa 1986, s. 38
35 M. Skapski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006, s. 98 i nast.
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dzioł36 podkreśla, że wśród kluczowych czynników świadczących o ochronnym 
charakterze prawa pracy należy przede wszystkim wymienić mechanizmy ogra-
niczające swobodę stron w kształtowaniu treści stosunku pracy oraz mechanizmy 
ograniczające pracodawcę w możliwości rozwiązywania stosunku pracy, a ponad-
to gwarancje płacowe i urlopowe, ochrona macierzyństwa i młodocianych, czy 
tez regulacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Funkcja ochronna prawa 
pracy jest realizowana m.in. przez podfunkcję opiekuńczą, która przejawia się w 
szczególnej ochronie i wspieraniu zatrudnienia grup społecznych o ograniczonych 
szansach równorzędnej konkurencji na rynku pracy, tj. młodocianych, niepełno-
sprawnych oraz kobiet w okresie macierzyństwa37. 

Pracownicy (kobiety jak i mężczyźni) korzystający z uprawnień związanych 
z rodzicielstwem (np. urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop 
rodzicielski, urlop wychowawczy, urlop ojcowski) podlegają szczególnej ochronie 
stosunku pracy. Natomiast rodzicom przyjmującym dziecko na wychowanie przy-
sługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 183 k.p.)38. W okresie 
urlopu macierzyńskiego stosunek pracy podlega szczególnie silnej ochronie trwa-
łości (por. art. 177 § 1 k.p.). Niedopuszczalne jest bowiem zarówno wypowiedze-
nie, jak i rozwiązanie umowy z pracownikiem korzystającym z takiego urlopu. 
Konieczność zabezpieczenia pracownicy przed utratą pracy wynika z ogranicze-
nia jej zdolności do pracy zawodowej oraz dyspozycyjności w okresie ciąży oraz 
urlopu macierzyńskiego. W związku z tym ograniczone zostało prawo pracodawcy 
do jednostronnego rozwiązania umowy o pracę, i to zarówno w trybie za wypo-
wiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia. Ochroną trwałości stosunku pracy objęte 
są wszystkie pracownice, niezależnie od rodzaju łączącej strony umowy o pracę. 
Wyjątek w tym zakresie obejmuje pracownice zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę na okres próbny nieprzekraczający miesiąca (art. 177 § 2 k.p.). Ochroną 
objęte są również pracownice zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, 
tj. na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania i wyboru 
(por. art. 2 k.p.), a także kobiety wykonujące pracę nakładczą (por. § 7 rozp. RM  
z 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę na-
kładczą, Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.). Ochrona nie obejmuje natomiast ko-
biet świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, 
umowa o dzieło, umowa agencyjna) lub w ramach samozatrudnienia. Ochrona 

36 J. Czerniak-Swędzioł, Funkcja ochronna przedwstępnej…, s. 18
37 M. Soboń, Ekonomiczne przyczyny ochrony macierzyństwa, [w:] M. Bosak (red.) Funkcja 

ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa 2014, s. 103
38 K. Ziółkowska, Ochrona trwałości stosunku pracy w związku uprawnieniami rodzicielski-

mi, [w:] J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia 
prawne, Olsztyn 2015, s.241- 242
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trwałości stosunku pracy obejmuje również mężczyzn, co dotyczy pracownika-
-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego 
(art. 177 § 5 k.p.), urlopu rodzicielskiego (art. 1821g k.p.), urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego (art. 183 § 2 k.p.) oraz urlopu ojcowskiego (art. 1832  
§ 3 k.p.). „Ochrona przewidziana w przepisie art. 177 § 1 KP rozciąga się na każdy 
stosunek pracy nawiązany przez kobietę będącą w ciąży, także na stosunek pracy 
nawiązany z drugim pracodawcą na czas nieokreślony” (uchwała SN z 30.5.1997 r., 
I PZP 11/79, OSNC 1979, Nr 11, poz. 212)39. W okresie urlopu macierzyńskiego 
przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego (por. art. 184 k.p.)40. Szczególną 
ochroną przed rozwiązaniem i wypowiedzeniem stosunku pracy został objęty 
pracownik, który korzysta z uprawnień z art. 1867 k.p. Osoba nie korzystająca  
z urlopu wychowawczego, ale ze względu na opiekę nad dzieckiem ma obniżony 
wymiar czasu pracy na własny wniosek maksymalnie na 12 miesięcy (art. 1868 

k.p.). Pracownik podlega szczególnej ochronie już w dniu złożenia wniosku do 
pracodawcy41. Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego również podlega 
szczególnej ochronie przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy. 
Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi zatrudnionemu co najmniej  
6 miesięcy (do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia 
pracownika) na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. 
Wprowadzone zmiany pozwalają na wykorzystanie w 5 częściach 36 miesięcy 
urlopu, a w tym co najmniej 1 miesiąc musi być wykorzystany przez drugiego  
z rodziców. Żadne z rodziców nie może zrzec się tego miesiąca na rzecz drugiego. 
W przypadku zamiaru skorzystania z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, 
35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. mama dziecka, natomiast 
jeden miesiąc tego urlopu przypadnie jego tacie. Od tej reguły jest odstępstwo  
i rodzic będzie mógł samodzielnie wykorzystać 36 miesięcy urlopu, jeśli drugi ro-
dzic nie żyje lub gdy nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony 
albo gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu. W taki sam sposób określono 
wymiar urlopu w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Do 4 miesięcy został 
wydłużony okres wspólnego korzystania przez rodziców lub opiekunów dziecka 
z urlopu wychowawczego42. Ochrona stosunku pracy osób wychowujących dzieci 
przejawia się w normach, które stanowią, że po zakończeniu korzystania z urlopu 

39 K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 
16.06.2018)

40 M. Nałęcz, Komentarz art. 180 , [w:] K. Walczak (red.) Prawo pracy. Komentarz, Warsza-
wa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 1.06.2018)

41 M. Nałęcz, Wydłużenie urlopu macierzyńskiego i inne prorodzinne zmiany w prawie pracy, 
Monitor Prawa Pracy 2009, nr 2, www.legalis.pl, (dostęp 1.06.2018)

42 www.rodzina.gov.pl, (dostęp 1.06.2018)
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macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, pracodawca jest zobowiązany dopu-
ścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to moż-
liwe, powierza się pracę na stanowisku równorzędnym w stosunku do tego, które 
zajmował przed urlopem. W przypadku barku stanowiska równorzędnego praco-
dawca dopuszcza pracownicę/pracownika do pracy na innym stanowisku, które 
odpowiada kwalifikacjom zawodowym pracownika, za wynagrodzeniem, jakie 
otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu43. 

Wyjątki od zasady szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy pracowni-
cy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego uregulowane zostały w art. 177 § 1  
i 4 k.p., które stwierdzają, że można wypowiedzieć stosunek pracy tylko w szcze-
gólnych przypadkach. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy objętej szcze-
gólną ochroną prawną może nastąpić jedynie w razie ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy. Ogłoszenie upadłości następuje – na mocy postanowie-
nia sądu gospodarczego – na wniosek wierzyciela w razie zaprzestania płacenia 
długów przez pracodawcę-podmiot gospodarczy lub na podstawie decyzji mają-
cej formę zarządzenia o likwidacji zakładu pracy, o której wspomina przepis art. 
7 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 
192 ze zm.). Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy korzystającej ze szcze-
gólnej ochrony prawnej w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego 
jest dopuszczalne w razie wydania przez sąd orzeczenia o likwidacji pracodawcy 
lub w przypadkach, kiedy orzeczenia lub decyzji o likwidacji nie można wyraźnie 
wyodrębnić, a mimo to dochodzi do zlikwidowania zakładu pracy, w którym za-
trudniona jest pracownica objęta ochroną (uchwała SN z 2.3.1994 r., I PZP 55/93, 
OSNCAP 1994, Nr 12, poz. 229 wydana pod rządem ustawy z 28.12.1989 r.). Okres 
ciąży oraz urlopu macierzyńskiego jest więc okresem ochronnym44. Pracodawca 
może rozwiązać stosunek pracy z podwładną spodziewającą się dziecka, jeżeli ta 
swój stan wykorzysta w sposób sprzeczny z dobrem pracodawcy, a jednocześnie 
jej ciąża podlega ochronie z innego tytułu. Szczególna ochrona stosunku pracy 
nie jest zaś celem samym w sobie i nie może być wykorzystywana w sposób do-
wolny, ale powinna służyć ochronie pracowników przed ponoszeniem ujemnych 
następstw z powodu sytuacji faktycznej, w której się znajdują45. Przepisy Kodeksu 
pracy dają możliwość pracodawcy rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedze-

43 K. Ziółkowska, Ochrona uprawnień rodzicielskich w kontekście aktualnej problematyki 
zatrudnienia, [w:] M. Bosak (red.) Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, 
Warszawa 2014, s. 121

44 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 
12.06.2018)

45 Wyrok SN z dnia 2.10.2012r., II PK 56/12, www.legalis.pl, (dostęp 12.06.2018)
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nia z pracownicą w ciąży, gdy wystąpi ewidentna jej wina przy rażącym naruszeniu 
pracowniczych obowiązków (zwolnienie dyscyplinarne). Koniecznym warunkiem 
ważnego i skutecznego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownicy jest wyra-
żenie zgody przez zakładową organizację związkową na dyscyplinarne zwolnienie 
pracownicy objętej szczególną ochroną. Artykuł 177 § 1 k.p. nakazuje pracodawcy 
uzyskać zgodę organizacji związkowej reprezentującej pracownicę na rozwiązanie 
umowy o pracę w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego. Wykładnia 
powyższego przepisu w powiązaniu z regulacją zawartą w art. 232 k.p. mogłaby 
prowadzić do wniosku, że pracodawca obowiązany jest uzyskać zgodę organizacji 
związkowej jedynie wówczas, gdy zamierza rozwiązać umowę o pracę z pracow-
nicą zrzeszoną w związku zawodowym. Komentowany przepis milczy na temat 
obowiązku uzyskania zgody organizacji związkowej broniącej praw pracownicy 
nienależącej do związku zawodowego. Przepis art. 232 k.p. traktuje o reprezentacji 
interesów pracownika z tytułu członkostwa w związkach zawodowych. Artykuł 
177 k.p. nie zawiera powyższego zastrzeżenia odnoszącego się do przynależności 
pracownika do organizacji związkowej. Należy uznać, że art. 177 k.p. powinien być 
interpretowany w sposób, który zapewnia ochronę związku zawodowego przed 
rozwiązaniem umowy o pracę zarówno pracownicom należącym do związku za-
wodowego, jak i pracownicom niezrzeszonym w związku zawodowym, którym 
organizacja związkowa zagwarantowała, w formie zgody, obronę ich praw. Jeżeli u 
pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub gdy taka organizacja 
funkcjonuje, lecz nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest roz-
wiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy46. Zgodę 
na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez 
pracownicę wyraża zakładowa organizacja związkowa lub jej zarząd47. Koniecz-
ną przesłanką dopełnienia przez pracodawcę trybu postępowania uregulowanego  
w art. 177 § 1 KP jest powiadomienie przez pracownicę objętą szczególną ochroną 
prawną o stanie ciąży. Gdy w chwili rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 
52 § 1 k.p. w zw. z art. 177 § 1 k.p. pracodawca i zarząd zakładowej organizacji 
związkowej nie wiedzą o ciąży zwolnionej pracownicy, gdyż nie złożyła ona świa-
dectwa lekarskiego (art. 185 § 1 k.p.), zgoda zarządu może być skutecznie wyrażo-
na po rozwiązaniu umowy o pracę (art. 63 § 1 k.c w zw. z art. 300 k.p.), nie później 
jednak niż do chwili wydania orzeczenia w przedmiocie przywrócenia do pracy 
lub odszkodowania48.

46 Uchwała SN z dnia 18.3.2008 r., II PZP 2/08, OSNP 2008, Nr 15–16, poz. 211
47 Wyrok SN z dnia 15.12.1975 r., I PRN 27/75, OSNCP 1976, Nr 7–8, poz. 179; Uchwała SN 

z dnia 19.7.1976 r., I PZP 30/76, OSNCP 1977, Nr 2, poz. 22)
48 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 

12.06.2018)
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Rozważając prawną ochronę stosunku pracy, należy zaznaczyć, że jest ona prze-
widziana przy zatrudnieniu na podstawie mianowania, powołania, wyboru oraz 
spółdzielczej umowy o pracę. Podkreślić należy zasadniczą różnicę w ochronie przy 
zawartej umowie o pracę na podstawie powołania. Pracodawca odwołujący pra-
cownicę powinien zagwarantować jej inną pracę odpowiadająca jej kwalifikacjom 
zawodowym. W takim wypadku pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia  
w wysokości takiej samej, która przysługiwała przed odwołaniem przez okres równy 
okresowi wypowiedzenia. Z ochrony prawnej korzysta również pracownica, która 
wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą. Zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975r. w sprawie uprawnień pracowniczych 
wykonujących pracę nakładczą49, kobiety w ciąży również korzystają z ochrony 
prawnej w związku ochroną stosunku pracy. Podsumowując warto postawić pyta-
nie następujące: jak zostanie rozwiązana sytuacja prawna, która dotyczy pracownicy 
zwolnionej z pracy, będącej w ciąży, jednakże nie posiadając o tym fakcie jeszcze 
wiedzy? W takiej sytuacja kobieta ma prawo złożyć do sądu pracy pozew o przywró-
cenie do pracy na tych samych warunkach w ciągu 7 dni od uzyskania potwierdzenia 
stanu faktycznego ciąży. Ochrona trwałości stosunku pracy ze względu na ciążę obej-
muje także sytuację, gdy ciąża zakończyła się poronieniem przed upływem okresu 
wypowiedzenia. Ciężar udowodnienia ciąży spoczywa na pracownicy50. Pracodaw-
ca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracowni-
cy. Jeśli zatem wypowiedzenie zostało dokonane w czasie trwania ciąży, pracodawca 
naruszył powyższy zakaz. Jeżeli pracodawca nie wycofał wypowiedzenia, pracow-
nica mogła w takiej sytuacji odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy i doma-
gać się orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia albo o odszkodowaniu. Sąd 
orzekłby zgodnie z żądaniem pracownicy, ponieważ wypowiedzenie było sprzeczne 
z prawem, bez względu na fakt, że pracownica następnie – przed upływem okre-
su wypowiedzenia – poroniła. Ochronie podlega bowiem pracownica w ciąży bez 
względu na to, czy dziecko się urodzi. Wypowiedzenie złożone kobiecie w ciąży jest 
zatem każdorazowo wadliwe – dla stwierdzenia jego sprzeczności z prawem istotny 
jest obiektywny stan rzeczy w tym przedmiocie istniejący w chwili wypowiedzenia 
lub rozwiązania umowy o pracę51. Udowodnienie stanu ciąży obciąża pracownicę 
odwołującą się od wypowiedzenia, zgodnie z zasadą, że ciężar udowodnienia fak-
tu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego skutki prawne. Stan ciąży powinien być 
stwierdzony zaświadczeniem lekarskim52.

49 Dz. U. z 1976r., , nr 3, poz. 19
50 Wyrok SN z dnia 16.12.1999r., I PKN 468/99, Prawo Pracy 2001/5/31
51 Wyrok SN z dnia 15.11.1988r., I PRN 74/87, LEX nr 110591
52 M. Kilmczak-Nowacka, Ochrona stosunku pracy obowiązuje także w przypadku poronie-

nia, www.legalis.pl, (dostęp 12.06.2018)
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Rozdział V 

Ochrona pracownic w ciąży

5.1. Ochrona zdrowia pracownicy w ciąży

Pracownice będące w ciąży przez cały okres pracy podlegają szczególnej ochro-
nie przed wszelkimi uciążliwościami związanymi z wykonywaniem swoich obo-
wiązków na rzecz pracodawcy. Co więcej, ustawodawca wskazuje na bezwzględność 
przepisów prawnych w tym zakresie, zatem pracodawca naruszający konkretne 
przepisy wobec pracownic w ciąży, może być pociągnięty do odpowiedzialności 
odszkodowawczej oraz ukarany karą grzywny do 5000 złotych. W art. 176 Kodek-
su pracy, ustawodawca wyraźnie zaznacza, że nie można zatrudniać kobiet przy 
pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Z punktu widzenia 
ochrony interesów pracodawcy obowiązujące przepisy prawa pracy w żadnym wy-
padku nie uwalniają go od ryzyka związanego z ponoszeniem odpowiedzialności 
za decyzje podjęte w stosunku do pracownicy, która zwleka z przedstawieniem 
wymaganego świadectwa lekarskiego o stanie ciąży, co do której pracodawca ma 
uzasadnione przypuszczenie, że znajduje się w takim stanie. Wydaje się, iż praco-
dawca, który zdecyduje się odsunąć pracownicę od wykonywania prac wzbronio-
nych ciężarnym kobietom, ma większe szanse na obronienie się przed zarzutem 
dyskryminacji ze względu na płeć, jeżeli wykaże motywy, które nim kierowały przy 
podejmowaniu decyzji, którą zainteresowana pracownica uznała za dyskryminu-
jącą, aniżeli pracodawca, który broni się przed zarzutem zatrudniania pracownicy 
w ciąży przy wzbronionej pracy podnosząc niedostarczenie przez zainteresowaną 
pracownicę świadectwa lekarskiego1. Kobiety podlegają określonej ochronie co do 
zasady od początku ciąży, zatem bardzo ważnym elementem jest określenie termi-
nu jej początku. Ustawodawca w art. 185 k.p. nakłada na pracownicę obowiązek po-
informowania pracodawcy o ciąży, która powinna być potwierdzona świadectwem 
lekarskim. Zatem zgodnie z § 1 ust. 2 w zw. z § 11 ust. 2 rozporządzenia MZiOS 
z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowni-

1 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 
20.06.2018)
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ków, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zaświadcze-
nia i świadectwa wydawane są przez lekarzy według wzoru Mz/L-1, na którym 
zamieszcza się nazwisko i imię pacjenta, datę urodzenia, nr pesel, nazwę i numer 
dowodu osobistego (fakultatywnie) oraz rozpoznanie i cel wydania świadczenia2. 
Zaś w art. 185 § 2 ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek udzielać pra-
cownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie 
przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone 
poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica 
zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dostarczenie pracodawcy świadectwa (np.  
w formie zaświadczenia podpisanego przez lekarza) powoduje, że m.in. pracodawca 
musi obowiązkowo udzielać pracownicy zwolnień od pracy na zalecone przez leka-
rza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą 
być przeprowadzone poza godzinami pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest więc 
zwolnić pracownicę od pracy, jeżeli badań związanych z ciążą nie można wykonać 
poza godzinami pracy. Przy czym przepisy prawa pracy nie nakazują pracownicy 
składania specjalnych oświadczeń w tej sprawie. Mimo to, wydaje się jednak, że 
pracodawca może zobowiązać pracownicę do wyjaśnienia, czy badania, na które 
się wybiera mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Przepisy Kodeksu 
pracy wyraźnie bowiem stanowią, że zwolnienie od pracy przysługuje pod warun-
kiem, że badania nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Udzielane 
ciężarnej pracownicy obligatoryjne zwolnienia od pracy obejmują czas niezbędny 
na przeprowadzenie zaleconych badań i mogą być jednorazowe lub wielokrotne.  
W zależności od okoliczności mogą one obejmować część dnia, cały dzień lub na-
wet kilka dni. Jeżeli u pracodawcy funkcjonują odrębne „ewidencje wyjść”, tj. ewi-
dencja wyjść służbowych i ewidencja wyjść prywatnych, to zwolnienie pracownicy 
na zalecone w związku z ciążą badania, powinno być udokumentowane w ewidencji 
wyjść prywatnych. Przy czym pracodawca musi pamiętać, że takie wyjście – mimo 
iż nie jest wyjściem służbowym - będzie nieobecnością usprawiedliwioną, płatną. 
Za czas spędzony na takich badaniach, przepisy Kodeksu pracy gwarantują bowiem 
pracownicy zachowanie prawa do wynagrodzenia. 

Pracownicy przysługuje wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązują-
cych przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia 
ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwol-

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r., w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy (Dz. U. 1996, nr 69, poz. 332)
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nienie od pracy lub okres niewykonywania pracy3. Szczegółowo tę kwestię okre-
śla § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r.  
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy 
oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, 
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzia-
nych w Kodeksie pracy4. Aby kobieta mogła skorzystać z tego uprawnienia musi 
być pracownicą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (art. 2 k.p.). Zatem po-
winna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, 
wyboru, spółdzielczej umowy o pracę. Zatem kobiety zatrudnione na podstawie 
takich umów cywilnoprawnych jak: umowa o dzieło, umowa zlecenia nie podlega-
ją wskazanej ochronie5. Okres zwolnienia obejmuje czas przeprowadzenia samych 
badań, czas potrzebny na dojazd oraz inne czynności związane z badaniami. Co 
ważne, za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje pra-
wo do wynagrodzenia. Wszystkie badania lekarskie kobiet w ciąży są finansowane  
z własnych pieniędzy, pracodawca nie jest obciążony taki kosztami. 

Wiele kobiet w ciąży decyduje o przerwaniu pracy korzystaniu ze zwolnienia 
lekarskiego. Taką decyzję podejmuje lekarz wraz z kobietą, w sytuacji gdy poja-
wiają się problemy ze zdrowiem, złe samopoczucie itp. Należy nadmienić, że 
pracownicy w tym przypadku przysługuje dłuższy okres zasiłkowy. Pracownica 
może przebywać na zwolnieniu lekarskim 270 dni – czyli przez cały okres ciąży 
(przy zwykłym zwolnieniu lekarskim okres zasiłkowy wynosi 182 dni). Co więcej, 
zwolnienie lekarskie w przypadku pracownic w ciąży jest pełnopłatne, oznacza 
to, że pracownicy przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek w pełnej wysokości, tj. 
100 % podstawy wymiaru (w innych przypadkach wynosi ono 80%). Pełnopłatne 
zwolnienie lekarskie przysługuje również pracownicy, która zachorowała n.p. na 
grypę, boli gardło, zatem nie musi ono być związane z ciążą (na druku zwolnienia 
powinien być wpisany kod B). Pracownica, której pracodawca odmówił udzielenia 
zwolnienia na przeprowadzenie badań podczas godzin pracy lub odmówił wypła-
ty wynagrodzenia za czas badań lekarskich, może dochodzić swoich praw przed 
sądem pracy.

3 K. Wrońska – Zblewska, Zwolnienie ciężarnej pracownicy na czas zleconych badań lekar-
skich, www.legalis.pl, (dostęp 12.06.2018); zob. U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, 
Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Warszawa 2009, s.457

4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposo-
bu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, (Dz. U. 1996, nr 62, poz. 289 ze zm.)

5 Zob. art. 734 § 1 oraz art. 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks cywilny, (Dz. U. 
1964nr 16, poz. 93)
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5.2. Obowiązek przeniesienia kobiety do innej pracy

Według zmienionej ustawą z 22.6.2016 r. wersji przepisu art. 179 Kodeksu pra-
cy, pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią 
przy pracy wymienionej w przepisach wykonawczych na podstawie art. 176 § 2 
k.p., wzbronionej takiej pracownicy ze względu na stopień narażenia na czynniki 
szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, ma bezwzględny obowiązek przeniesienia 
pracownicy do innej pracy. Jeżeli jest to niemożliwe, powinien zwolnić ją „na czas 
niezbędny” z obowiązku świadczenia pracy (art. 179 § 1 k.p.). Pracodawca zatrud-
niający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko przy pozostałych pracach wymie-
nionych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 176 § 2 k.p. został 
zobowiązany do dostosowania warunków pracy do wymagań określonych w tych 
przepisach lub powinien tak ograniczyć czasy pracy, aby wyeliminować zagrożenia 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy 
na dotychczasowym stanowisku lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe albo nie-
celowe, pracodawca został zobowiązany do przeniesienia pracownicy do innej pracy, 
a gdy jest to niemożliwe, do zwolnienia jej z obowiązku wykonywania pracy „na 
czas niezbędny” (art. 179 § 2 k.p.). Ustawa z 22.6.2016 r. nowelizująca art. 179 k.p.  
postanawia, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 176 
§ 2 k.p. – rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 
ze zm.) zachowują moc obowiązującą przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy nowelizującej (art. 4 ust. 1 ustawy z 22.6.2016 r.)6.

Obowiązki pracodawcy w sferze organizacji pracy różnią się w zależności od 
konkretnego przypadku. W niektórych sytuacjach należy pracownicę albo prze-
nieść do innej pracy, albo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, zaś w innych 
ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązki w następującej sekwencji:

1) najpierw pracodawca powinien podjąć próbę dostosowania warunków pra-
cy do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 178 
k.p. lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia 
lub bezpieczeństwa pracownicy, zachowując to samo stanowisko pracy;

2) jeśli to jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany prze-
nieść pracownicę do innej pracy;

3) dopiero gdy to trzecie jest niemożliwe, zwolnić pracownicę na czas nie-
zbędny z obowiązku świadczenia pracy7.

6 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 
20.06.2018)

7 A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
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Istotą przeniesienia do innej pracy jest to, że pracodawca ma prawo zainge-
rować w treść umowy o pracę i bez zgody pracownicy powierzyć jej inną pracę. 
Jest to czynność różna od tej, o której mowa w art. 42 k.p.. Nie jest to ani wy-
powiedzenie zmieniające, ani przesunięcie do innej pracy w trybie tego przepi-
su. Z tego powodu nie ma tu zastosowania kryterium posiadanych kwalifikacji. 
Jeśli pracodawca jest w stanie szybko przekwalifikować pracownicę lub praca 
nie wymaga szczególnych kwalifikacji, to po takim procesie ma ona obowiązek 
podjąć nową pracę. Należy wszak mieć na względzie, że podstawowym celem 
przeniesienia jest uniknięcie sytuacji, w której pracodawca będzie z powodów 
socjalnych ponosił koszty wynagrodzenia, bez świadczenia wzajemnego. Grani-
cą, do której może się posunąć pracodawca w zakresie przesunięcia pracownicy 
do innej pracy, jest ochrona godności oraz zakaz dyskryminacji8.

Pracodawca może przenieść do innej pracy kobietę w ciąży lub karmiącą 
dziecko piersią, jeżeli wykonywanie dotychczasowej pracy zagraża zdrowiu i jest 
wzbroniona przepisami prawnymi, a jeżeli jest to niemożliwe zwolnić ją na czas 
niezbędny z obowiązku świadczenia pracy9. Warto podkreślić, że w zależności 
od okoliczności, w razie uzasadnionych potrzeb pracodawcy, pracownicy można 
by powierzyć inną pracę niż określona w umowie (inny rodzaj pracy) na 3 mie-
siące w roku kalendarzowym, za wynagrodzeniem nie niższym niż dotychczaso-
we oraz pod warunkiem, że pracownica ma do takiej pracy kwalifikacje. Takie 
powierzenie nie wymaga ani zgody pracownicy, ani zmian w umowie o pracę, 
jednakże dodatkowym obostrzeniem jest fakt, że praca musi być dozwolona pra-
cownicom w okresie ciąży zarówno pod względem jej rodzaju jak i warunków 
jej wykonywania (np. nie może być wykonywana w porze nocnej)10. Obowią-
zek pracodawcy przeniesienia do innej pracy powstaje w każdym przypadku 
wykonywania przez pracownicę pracy niewskazanej z uwagi na ciążę. Podsta-
wę przeniesienia mogą więc stwarzać: rodzaj pracy, warunki, w jakich praca 
jest wykonywana, organizacja pracy. Pracodawca może zostać zobowiązany do 
przeniesienia do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan ciąży pracowni-
cy, pracownicy zatrudnionej w systemie czterobrygadowej organizacji pracy lub 
pracownicy pracującej na akord. Określenie „przeciwwskazana praca akordowa” 
w zaświadczeniu lekarskim o konieczności przeniesienia kobiety w ciąży do in-
nej pracy zobowiązuje pracodawcę do przeniesienia kobiety w ciąży do pracy,  
w której nie stosuje się akordowego systemu pracy, jeżeli związane z pracą akor-

8 Ibidem, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
9 P. Wojciechowski, Prawo pracy. Poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2009, s. 87
10 K. Wrońska – Zblewska, Rozwiązanie umowy terminowej z pracownicą w ciąży, www.

legalis.pl, (dostęp 12.09.2016); J. Żołyński(red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2016, s. 1271
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dową warunki uzasadniają, ze względu na stan ciąży, że pracownica nie powinna 
wykonywać pracy akordowej11. 

Przepis określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownice w ciąży 
oraz karmiące dziecko piersią zarówno w przypadku ich zatrudnienia przy pracach 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia ujętych w wykazie takich prac 
jak i w razie wystąpienia indywidualnych przeciwwskazań do wykonywania pracy 
dotychczasowej. Prace, o których mowa w przepisie określa w załączniku rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczegól-
nie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.). 
W rozporządzeniu tym odrębnie wymienia się prace niedozwolone pracownicom 
w ciąży. Art. 179 k.p. wymienia z jednej strony prace szkodliwe bez względu na 
stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne (§ 1) i tu 
pracodawca ma obowiązek przeniesienia pracownicy do innej dozwolonej pracy, a 
jeśli nie jest to możliwe pracodawca powinien zwolnić ją od obowiązku świadczenia 
pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 179 § 1 kp.)12. Inna kategoria 
prac szkodliwych to „pozostałe prace” z wykazu, a więc takie, w których czynnik 
szkodliwy podlega niejako stopniowaniu, i dopiero po przekroczeniu określonej, 
dopuszczalnej wartości, praca jest niedozwolona, np. praca powyżej 4 godzin przy 
obsłudze monitora ekranowego. W tym przypadku pracodawca jest obowiązany 
dostosować warunki pracy do wymagań określonych w wykazie prac wzbronio-
nych kobietom albo tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Chodzi tu zatem nie o zmianę rodzaju 
czy stanowiska pracy, ale o zmniejszenie ekspozycji na czynnik szkodliwy. Jeżeli 
jednak dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub 
skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany 
przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić 
pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy13. 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązku wskazanego w art. 179 § 1–3 KP, tj.: 
1) zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, lub 
2) skrócenie czasu pracy, lub 
3) przeniesienie pracownicy do innej pracy, 
powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrów-

nawczy (§ 4). 

11 Uchwała SN z dnia 29.06.1979r., I PZP 19/79; A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komen-
tarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)

12 B. Korczyńska, Praca przy komputerze pracownicy w ciąży, www.legalis.pl, (dostęp 
12.06.2018)

13 Ibidem, www.legalis.pl, (dostęp 12.06.2018); M. Nałęcz, [w:] Kodeks pracy. Komentarz,  
K. Walczak (red.), Warszawa 2014, www.legalis.pl, (dostęp 12.06.2018)
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Dodatek taki przysługuje zarówno, gdy zmiany spowodowane są wykonywa-
niem pracy wzbronionej kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią (§ 1–2), 
jak i w przypadku wystąpienia indywidualnych przeciwwskazań do wykonywania 
dotychczasowej pracy (§ 3)14. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obni-
żenie wynagrodzenia, pracownicy stosownie do art. 179 § 4 k.p. przysługuje doda-
tek wyrównawczy na zasadach, o których mowa w § 7–10 rozporządzenia MPiPS 
z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykony-
wania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.). Zgodnie z wy-
rokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1976r.,: „w razie przeniesienia pracownicy 
w związku z ciążą do innej pracy ze względu na ochronę jej zdrowia, zmniejszona 
wydajność pracy na nowym stanowisku nie może zaważyć ujemnie na wysokości 
należnego jej dodatku wyrównawczego przewidzianego w art. 179 § 2 k.p.. Niewyko-
nanie przez pracownicę w ciąży normy pracy przewidzianej na nowym stanowisku 
pracy powinno być oceniane z uwzględnieniem niezbędnej ochrony prawnej, jakiej 
udzielają pracownicy w ciąży obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne. Te zaś 
mają przede wszystkim na względzie zabezpieczenie interesu społecznego przez 
zagwarantowanie matce warunków zdrowotnych a dziecku warunków właściwego 
rozwoju. Natomiast kwestia zabezpieczenia koniecznej dyscypliny pracy jest odręb-
ną rzeczą. W tej mierze przysługują kierownikowi zakładu pracy odpowiednie środ-
ki w celu egzekwowania od pracownicy ciążących na niej obowiązków”15. Dodatek 
wyrównawczy do wynagrodzenia przysługujący pracownicy w ciąży lub karmiącej 
dziecko piersią stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego 
przeniesienie, a wynagrodzeniem po przeniesieniu do innej pracy. Wynagrodzenie 
do celów określenia dodatku wyrównawczego oblicza się według zasad obowiązują-
cych przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Jeżeli natomiast przeniesienie pracow-
nicy do innej pracy jest niemożliwe, to pracodawca jest obowiązany zwolnić ją na 
czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagro-
dzenia (art. 179 § 5 k.p.). Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia Po ustaniu przyczyn 
uzasadniających przeniesienie do innej pracy, skrócenie jej czasu lub zwolnienie  
z obowiązku świadczenia pracy pracodawca jest obowiązany zatrudnić kobietę przy 
pracy określonej w umowie o pracę (art. 179 § 6 k.p.)16. 

14 K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 12.06.2018)
15 Wyrok SN z dnia 5.05.1976r., I PRN, 32/76
16 B. Korczyńska, Praca przy komputerze pracownicy w ciąży, www.legalis.pl, (dostęp 

12.06.2018)
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W zatrudnieniu pojawiają się często wątpliwości, kiedy taki dodatek wyrów-
nawczy przysługuje. Zatem w casusie prawnym pracownica otrzymująca wynagra-
dzanie według stałej stawki wynagrodzenia zasadniczego otrzymywała zmienne 
składniki w postaci wynagrodzenia za dyżury medyczne, w momencie zajścia  
w ciążę oraz poinformowania o tym fakcie pracodawcy, została odsunięta od dy-
żurów. Czy w takiej sytuacji należy wypłacać dodatek wyrównawczy? Nie powinno 
być wątpliwości, że pracownicy, która w ciąży nie może pełnić dyżurów medycz-
nych, przysługuje prawo do dodatku wyrównawczego, do oceny pozostaje tylko 
sposób ustalania jego wysokości. Kwestia przysługiwania dodatku wyrównaw-
czego lekarce, która na skutek ciąży nie może pełnić dyżurów, została poddana 
gruntownej analizie w uchwale Sądu Najwyższego17 z 28.4.1994 r., w której Sąd 
Najwyższy stwierdził, że pracownicy lekarzowi przysługuje dodatek wyrównaw-
czy przewidziany w art. 179 § 2 kp, jeżeli poprzednio pełniła dyżury zakładowe, 
za które otrzymywała dodatkowe wynagrodzenie, a ze względu na ciążę nie może 
ich pełnić. Uchwała ta zachowała aktualność także w obecnym stanie prawnym18.

Zmiana stanowiska pracy i w związku z tym wykonywaniem obowiązków 
pracowniczych na rzecz pracodawcy może mieć istotne znaczenie w przyszłości. 
Szczególnie gdy chodzi o czas starania się przez byłego pracownika o świadczenie 
jakim jest emerytura. Sąd Najwyższy19 w konkretnej sprawie orzekł, że: „przenie-
sienie kobiety w ciąży ze stanowiska pracy w szczególnych warunkach do lżej-
szej pracy, niebędącej pracą w szczególnych warunkach, nie powoduje wyłączenia 
ze stażu pracy w szczególnych warunkach następującego później okresu urlopu 
macierzyńskiego. Kobieta zatrudniona na stanowisku pracy zaliczanym do pracy  
w szczególnych warunkach, wzbronionej kobietom w ciąży, musi być przeniesiona 
do innej pracy na podstawie art. 179 k.p.. Nie można jednak tracić z pola widzenia, 
że jeśli po skorzystaniu z uprawnień związanych z urodzeniem dziecka wraca do 
pracy na stanowisko zaliczane do pracy w szczególnych warunkach, powinna mieć 
zaliczone do okresu zatrudnienia w tych warunkach okresy pobierania zasiłku 
chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego związane z ciążą i macierzyństwem”. 

5.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej i w godzinach 
        nadliczbowych

Przepisy Kodeksu pracy chronią również kobiety w ciąży w zakresie czasu pracy 
– wprowadzając zakaz wykonywania swoich obowiązków w poszczególnych syste-

17 Wyrok SN z dnia 28.04.1994r., I PZP 6/94
18 M. Kozik, Dodatek wyrównawczy dla lekarki w ciąży, www.legalis.pl, (dostęp 12.06.2018)
19 Wyrok SN z dnia 7.10. 2014r., I UK 51/14; Radca Prawny 2016, nr 1, s. 208
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mach czasu pracy. Aby zaplanować pracę jakiegokolwiek pracownika, nie naruszając 
ustawowych norm, trzeba w pierwszej kolejności wiedzieć, w jakim systemie czasu 
pracy będzie on zatrudniony20. Ustawodawca nakłada na pracodawcę poprzez kon-
kretne przepisy prawne obowiązki związane z organizacją czasu pracy w zakładzie 
pracy. Organizowanie czasu pracy jest niewątpliwie przymiotem pracodawcy. Usta-
wodawca wskazuje na pewne ograniczenia w tym zakresie, które odnoszą się do pew-
nych kategorii pracowników. Mam na myśli przede wszystkim pracownice w ciąży  
a także zatrudnione kobiety, które ze względu na właściwości swojego organizmu nie 
mogą wykonywać wszystkich prac. Zatem biorąc pod uwagę właściwości zdrowot-
ne, w tym ochronę zdrowia przyszłych matek, ustawodawca wprowadza do Kodeksu 
pracy przepisy zakazujące zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych 
oraz wykonywania pracy w porze nocnej (art. 178 § 1 k.p.).

Według A. Sobczyka21 w stosunku do kobiet w ciąży ustawodawca wprowadza 
dwa typu ograniczeń – bezwzględne i względne. Bezwzględny zakaz dotyczy moż-
liwości zatrudniania pracownic w ciąży w godzinach nadliczbowych lub w porze 
nocnej. Uzasadnieniem ochrony jest konieczność zapewnienia zdrowia płodu oraz 
kobiety w ciąży. Zakazu tego nie uchyla także zgoda zainteresowanej kobiety. Za-
kaz względny sprowadza się do konieczności uzyskania przez pracodawcę zgody 
pracownicy na wykonanie określonego polecenia. Dotyczy to delegacji pracownicy 
lub zastosowania przerywanego czasu pracy. W stosunku do pracownika opieku-
jącego się dzieckiem do lat 4 obowiązuje jedynie zakaz względny co do wszystkich 
ograniczeń, o których mowa w przepisie.

Zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w porze nocnej ma charakter bez-
względny. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży w porze nocnej ma obo-
wiązek w okresie jej ciąży zmienić indywidualny rozkład czasu pracy w sposób 
umożliwiający wykonywanie jej pracy poza porą nocną. Jeżeli nie jest to możliwe 
lub niecelowe, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę w ciąży do in-
nej pracy, której wykonywanie nie wymaga zatrudnienia w porze nocnej. W razie 
gdy pracodawca nie ma takich możliwości, obowiązany jest zwolnić pracownicę  
w ciąży z obowiązku świadczenia pracy w okresie ochronnym. Jeżeli zmiana warun-
ków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku powoduje obniżenie wynagro-
dzenia, pracownica ma prawo do dodatku wyrównawczego. Po ustaniu przyczyn 
uzasadniających przeniesienie do innej pracy albo zwolnienie z obowiązku świad-
czenia dotychczasowej pracy pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę 
na poprzednich warunkach: przy pracy określonej w umowie o pracę i w wymia-

20 J. Ziarno, Podstawowe regulacje prawne w zakresie czasu pracy, www.legalis.pl, (dostęp 
20.06.2018)

21 A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
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rze czasu pracy określonym w umowie22. Podobne stanowisko zajmuje również  
M. Nałęcz23 pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany 
na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykony-
wanie pracy poza porą nocną. Jeśli zmiana rozkładu czasu pracy jest niemożliwa 
lub niecelowa, pracownicę należy przenieść do innej pracy, której wykonywanie nie 
wymaga pracy w porze nocnej. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas 
zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracow-
nicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje 
dodatek wyrównawczy. W tej kwestii również zajął stanowisko Sąd Najwyższy-
24stwierdzając, że przeniesienie pracownicy w ciąży z czterobrygadowej organiza-
cji pracy do pracy jednozmianowej ze względu na ustawowy zakaz zatrudniania  
w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (art. 178 § 1 k.p.), jako przeniesienie 
do innej pracy w rozumieniu art. 179 § 1 k.p., uzasadnia na podstawie art. 179 § 2 k.p.  
wypłatę dodatku wyrównawczego w razie obniżenia wynagrodzenia tej pracowni-
cy, chociażby rodzaj wykonywanej przez nią pracy pozostał niezmieniony. Dopiero 
w braku możliwości zastosowania tych dwu rozwiązań pracodawca ma obowiązek 
zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Pracowni-
ca w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do do-
tychczasowego wynagrodzenia. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie 
pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku 
świadczenia pracy, pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownicę przy pracy  
i w wymiarze czasu pracy określonym w umowie o pracę. 

Zadaniowy czas pracy jest szczególnym, elastycznym rodzajem czasu pracy. 
Pracodawcy dzięki temu systemowi zwolnieni są wówczas z obowiązku sprawo-
wania bezpośredniej kontroli nad właściwym wykorzystaniem przez pracownika 
czasu pracy, nie muszą prowadzić szczegółowej ewidencji jego godzin pracy, a przy 
prawidłowym ustaleniu zadań nie wypłacają wynagrodzenia za godziny nadlicz-
bowe. Ważne w tym systemie jest właściwe powierzenie zadań, a następnie bieżąca 
weryfikacja, czy zadania te wykonywane są w ramach obowiązujących norm czasu 
pracy. Jeżeli bowiem okaże się, że liczba zadań powierzona pracownikowi jest zbyt 
duża ich wykonywanie może wpływać na pracę w godzinach nadliczbowych, co 
nie może mieć miejsca w sytuacji pracownicy w ciąży. Wymiar zadań powinien 
być tak ustalony, aby pracownicy, przy dochowaniu zwykłej w danych okolicz-

22 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 
20.06.2018)

23 M. Nałęcz, Komentarz do art. 178 k.p., [w:] K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa 2018, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)

24 Wyrok SN z dnia 15.03.1979r., V PZP 13/78; OSNCP 1979 nr 6, poz. 110, GP, PiZS 1980 
nr 6, poz. 68, PiZS 1980 nr 6, poz. 68, Legalis
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nościach staranności i sumienności, mogli wykonać swoje obowiązki w ramach 
podstawowych norm czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na 
tydzień. Zadania powinny być tak ustalone, aby możliwe było ich wykonanie przez 
przeciętnie 5 dni w tygodniu. Pracodawca ustala czas niezbędny do wykonania 
powierzonych zadań po porozumieniu z pracownikiem.

Nie ma przeciwwskazań, aby zobowiązać pracownika do składania raportów 
z wykonanych zadań, a także raportów z przepracowanych dni jak wynika to  
z regulacji pracodawcy. Kobieta w ciąży jest pracownikiem podlegającym szcze-
gólnej ochronie nie tylko przed rozwiązaniem czy wypowiedzeniem stosunku 
pracy. Również przepisy dotyczące czasu pracy przewidują taką ochronę. Należy 
zaznaczyć, że nie ma w kodeksie pracy zakazu zatrudniania kobiety w ciąży w sys-
temie zadaniowego czasu pracy. 

Kobieta w ciąży nie może jednak:
• pracować dłużej niż 8 godzin,
• być zatrudniona w porze nocnej,
• pracować w godzinach nadliczbowych25.
Przepisy dotyczące czasu pracy kobiet w ciąży – są to zakazy bezwzględne.  

A zatem nawet zgoda kobiety w ciąży ich nie usuwa. Za zgodą pracownicy w ciąży 
może ona być delegowana poza stałe miejsce wykonywania pracy oraz wykonywać 
pracę w systemie przerywanego czasu pracy. Ponadto jak wynika z art. 176 k.p., nie 
wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
ich zdrowia, wymienionych w wykazie prac wzbronionych kobietom, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.1996 r. w tej sprawie (Dz. U. 
Nr 114, poz. 545 ze zm.). Niektóre z prac wymienionych w wykazie są wzbronione 
wszystkim kobietom, natomiast niektórych nie mogą wykonywać kobiety w ciąży 
i w okresie karmienia. I tak w przypadku kobiet w ciąży za szczególnie uciążliwą 
(szkodliwą) dla zdrowia uznaje się m.in. pracę powyżej 4 godzin na dobę przy moni-
torze ekranowym. Nie mają przy tym znaczenia parametry monitora, a więc to, czy 
jest nowszej czy też starszej generacji. Zawsze może być to maksymalnie 4 godziny 
na dobę. W związku z tym zadania, jakie kobieta ma stawiane w związku zatrudnia-
niem w zadaniowym czasie pracy, również powinny uwzględniać to ograniczenie. 
Kobieta ciężarna nie może również wykonywać prac nieujętych w rozporządzeniu, 
jeżeli przeciwwskazania wynikają z zaświadczenia lekarskiego (art. 179 §3 k.p.). 
Pracownicę w ciąży należałoby dodatkowo zobowiązać/poinformować o przestrze-
ganiu obowiązujących ją zakazów26. Co więcej ustawodawca w kolejnym przepisie 

25 B. Korczyńska, Kobieta zatrudniona w zadaniowym czasie pracy, www.legalis.pl, (dostęp 
12.06.2018)

26 Ibidem, www.legalis.pl, (dostęp 12.06.2018)
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(art. 1781 k.p.) wyraźnie stoi na stanowisku, że: „pracodawca zatrudniający pra-
cownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu 
pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to 
niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywa-
nie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca 
jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia 
pracy”. Komentowany przepis nakłada na pracodawcę obowiązek zmiany rozkładu 
czasu pracy pracownicy w ciąży, jeżeli ten przewiduje wykonywanie pracy w porze 
nocnej. Kobieta w ciąży nie może zatem świadczyć pracy w porze nocnej bez wzglę-
du na to, czy zatrudnienie takie stwarza jakiekolwiek ryzyko dla jej zdrowia czy nie 
bądź czy istnieją jakiekolwiek obiektywne przeciwwskazania do świadczenia przez 
nią pracy w porze nocnej. Bez znaczenia pozostaje także stanowisko samej pracow-
nicy. Komentowany przepis ogranicza zatem wolność pracownicy kosztem ochrony 
rodzicielstwa27. Zarówno przeniesienie ciężarnej pracownicy do innej pracy, jak  
i skrócenie jej czasu pracy, względnie zwolnienie jej od świadczenia pracy, nie może 
pogorszyć jej sytuacji w zakresie wysokości wynagrodzenia za pracę28. Jednym  
z najistotniejszych ograniczeń dla pracodawcy jest obowiązek ustalenia przez niego 
maksymalnej dobowej normy czasu pracy. 

Ustawodawca w stosunku do kobiet w ciąży wprowadza bezwzględny zakaz za-
trudniania w godzinach nadliczbowych. Treść art. 178 § 1 k.p. wyraźnie wskazuje, 
że: „pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w po-
rze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce 
pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139”. Zaś art. 
139 k.p. normuje przerywany czas pracy. Definicję wykonywania pracy w godzinach 
nadliczbowych zawiera art. 151 k.p.. Pracą nadliczbową jest praca wykonywana po-
nad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad 
przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracowni-
ka systemu i rozkładu czasu pracy. Zatem w systemie równoważnego czasu pracy, 
w którym przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynosi np. 11 godzin, praca 
nadliczbowa zaczyna się od 12. godziny. Tak długa praca nie jest jednak dopuszczal-
na dla pracownic w ciąży, niezależnie od tego czy jest ona nadliczbową czy też zwykłą 
(harmonogramową). Zgodnie bowiem z art. 148 pkt 2 k.p. w systemach i rozkładach 
czasu pracy przewidujących wydłużenie wymiaru czasu pracy ponad obowiązują-
cą normę dobową czasu pracy (system równoważnego czasu pracy, system pracy  
w ruchu ciągłym, system skróconego tygodnia pracy oraz system weekendowy) czas 

27 A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
28 W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 

20.06.2018)
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pracy pracownicy w ciąży nie może przekraczać 8 godzin, a pracownica zachowuje 
prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem 
z tego powodu wymiaru jej czasu pracy. Obowiązek ograniczenia czasu pracy pra-
cownicy w ciąży do 8 godzin ma charakter bezwzględny. Analogiczna regulacja 
przewidziana została w stosunku do pracowników opiekujących się dzieckiem do 
ukończenia przez nie 4. roku życia (art. 148 pkt 3 k.p.), jednak w tym przypadku 
zakaz ma charakter względny, a więc za zgodą pracownika możliwe jest wyznaczanie 
mu dłuższej pracy niż 8-godzinnej29.

System przerywanego czasu pracy dopuszcza wprowadzenie w ciągu dnia pracy 
jednej przerwy niewliczanej do czasu pracy, trwającej do 5 godzin (art. 139 k.p.). 
Powoduje to często znaczne ograniczenie czasu wolnego od pracy, jeśli pracownik 
nie ma możliwości wykorzystania czasu przerwy na wypełnianie obowiązków ro-
dzicielskich, ponieważ np. traciłby czas całej przerwy na podróż do domu i ponow-
ne stawienie się w pracy. Tak długa aktywność, pomimo nieprzekroczenia 8 godzin 
pracy, mogłaby też niekorzystnie wpływać na zdrowie kobiety w ciąży. Stąd dla za-
pewnienia pełnej ochrony obowiązków rodzicielskich pracowników wprowadzone 
zostało prawo pracownicy w ciąży i pracownika opiekującego się małym dzieckiem 
do niewyrażenia zgody na pracę w systemie przerywanego czasu pracy30.

5.4. Zakaz delegowania kobiety w ciąży poza stałe miejsce pracy

Przepisy Kodeksu pracy, ani inne przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia 
„delegowania” ani pojęcia „stałe miejsce pracy”. W praktyce przez delegowanie 
rozumie się skierowanie pracownika do wykonania zadania służbowego w innej 
miejscowości (podróż służbowa, por. art. 775 k.p.), lub do czasowego wykonywa-
nia pracy w innej miejscowości (oddelegowanie). Przez stałe miejsce pracy należy 
w zasadzie rozumieć miejscowość zatrudnienia pracownika31.Podróżą służbową 
jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania określonego przez pracodawcę 
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zakładu pracy lub stałe miejsce 
pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbo-
wego. Podróżą służbową poza granice kraju jest wykonywanie zadania określone-
go przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy 
pracownika32. Zatem przez delegowanie poza stałe miejsce pracy należy rozumieć 
czasowe przeniesienie pracownika do wykonania zadania (lub wykonywania za-

29 M. Nałęcz, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, K. Walczak (red.), Warszawa 2014, www.legalis.
pl, (dostęp 20.06.2018)

30 Ibidem, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
31 S. Samol, Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Komentarz, Warszawa-Poznań 2006, s.21 
32 Wyrok SN z dnia 30.5.2001 r., I PKN 424/00, OSNP 2003, Nr 7, poz. 172
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dań) w innej miejscowości. Ze względu na cel, jakim dla komentowanej regulacji 
jest zmaksymalizowanie czasu wolnego od pracy dla zatrudnionych kobiet w ciąży  
i rodziców opiekujących się małymi dziećmi, a także brak ustawowych defini-
cji używanych pojęć, wydaje się właściwe przyjęcie, iż za delegowanie może zo-
stać również uznane polecenie wykonywania pracy w tej samej miejscowości, ale 
w innej jednostce pracodawcy niż jednostka, do której jest przypisany chroniony 
pracownik33. W dużych miastach zdarza się bowiem, że dojazd do innej jednostki 
pracodawcy w obrębie tej samej miejscowości może być dla pracownika bardziej 
uciążliwy niż dojazd do innej miejscowości34. M. Stojek-Siwińska35 pisze, że pod 
pojęciem „miejsce pracy” rozumie się stały punkt w znaczeniu geograficznym bądź 
pewien oznaczony obszar, w ramach strefy określonej granicami jednostki admi-
nistracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma 
nastąpić dopełnienie świadczenia pracy. Najogólniej można by rzec, iż miejscem 
pracy jest każde miejsce, gdzie pracownik jest obowiązany znajdować się w dyspo-
zycji pracodawcy36. „Miejsce pracy” nie musi być wyposażone w zaplecze socjal-
ne, kadrowe i techniczne. Należy bowiem odróżnić „miejsce pracy” pracownika 
od „siedziby zakładu pracy”37. Od tak określonego miejsca pracy, będącego jed-
nym z warunków umowy o pracę, odróżnia się miejsce wypełniania obowiązków 
pracowniczych, czyli wykonywania poszczególnych czynności, które składają się 
na dany rodzaj pracy. Uwagę zwraca w tym względzie definiujący czas pracy art. 
128 § 1 k.p. wskazujący, że pracownik ma pozostawać w dyspozycji pracodawcy  
w zakładzie pracy „lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”38. 
„Miejsca wypełniania obowiązków pracowniczych” są zatem usytuowane bądź to 
w zakładzie pracy, w którym pracownik ma swe stałe miejsce pracy, bądź poza sie-
dzibą tego zakładu, gdy wykonuje pracę wymagającą przemieszczania się w prze-
strzeni i przebywania w różnych miejscach oddalonych od tej siedziby lub innego 
miejsca wskazanego jako „miejsce pracy”39. „Miejscem pracy” tych osób jest jed-
nak wg tego poglądu jednostka przestrzenna zakładu pracy, w której pracownik 
otrzymuje przed wyjazdem przydział zadań i po powrocie składa sprawozdanie  

33 J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 456
34 M. Nałęcz, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, K. Walczak (red.), Warszawa 2014, www.legalis.

pl, (dostęp 20.06.2018)
35 M. Sojek-Siwińska, Prawo pracy, Warszawa 2010, s. 726; Wyrok SN z dnia 1.04.1985, I PR 

19/85, OSP 1986, nr 3, poz. 46 z glosą M. Piekarskiego 
36 R. Mroczkowski, Instytucja podporządkowania pracownika według polskiego kodeksu pra-

cy. Zarys problematyki prawnej, Lublin 1976, s. 140-141
37 Wyrok SN z dnia 1.04.1985, I PR 19/85, OSP 1986, nr 3, poz. 46 z glosą M. Piekarskiego 
38 J. Borowicz, Określenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy, Monitor Prawa Pracy 

2012, nr 8, s. 416; F. Małysz, Miejsce wykonywania pracy, Służba pracownicza 2010, nr 10, s.15 i nast.
39 J. Borowicz, Określenie w umowie o pracę…, op. cit., s. 416-417
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z ich wykonania. „Miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych” będzie z kolei 
pewien sprecyzowany obszar40. Pracodawca nie może bez zgody ciężarnej pracowni-
cy delegować jej poza stałe miejsce pracy. Oznacza to, że kobieta w ciąży może odmó-
wić wyjazdu w delegację i nie ponosi za to żadnych ujemnych konsekwencji (art. 178 
k.p.). Przepis nie określa formy dla zgody pracownika. Cele dowodowe wskazują, że 
powinna to być zgoda utrwalona (pisemna, mailowa). W literaturze powstała wątpli-
wość co do tego, czy raz wyrażona zgoda jest stała, czy też pracownik może się z niej 
wycofać. Stałym miejscem pracy jest miejsce określone w umowie o pracę. Z reguły 
w umowach o pracę pracodawca jako miejsce świadczenia pracy określa miejsco-
wość, w której zatrudnia pracownika. Jeżeli w umowie o pracę strony nie określiły 
dokładnie miejsca, w którym pracownica jest obowiązana świadczyć pracę, wskazały 
jedynie, że miejscem wykonywania pracy jest określona miejscowość, skierowanie 
pracownicy objętej szczególną ochroną do innej jednostki organizacyjnej położonej 
w innej dzielnicy większej miejscowości nie może być uznane za delegowanie poza 
stałe miejsce pracy. Można uznawać racje pracownicy zatrudnionej na stanowisku 
sklepowej w sklepie położonym w pobliżu miejsca jej zamieszkania, skierowanej do 
pracy w sklepie zlokalizowanym w dzielnicy odległej od miejsca zamieszkania pra-
cownicy w ciąży, nie ma jednak podstaw prawnych, aby w razie konieczności de-
legowania tej pracownicy do innej jednostki organizacyjnej pracodawcy (sklepu), 
można było znaleźć w komentowanym przepisie art. 178 § 1 zdanie 2 k.p. argumenty 
prawne, które sprzeciwiają się wydaniu polecenia podjęcia pracy przez pracownicę 
objętą ochroną w innej jednostce organizacyjnej położonej w tej miejscowości, w któ-
rej zlokalizowane zostało miejsce pracy tej pracownicy41. Wydaje się, że wyrażenie 
zgody należy przyrównać do występujących w prawie pracy porozumień w sprawie 
organizacji pracy. Z tego natomiast można wywieść, że wyrażając zgodę na wniosek 
pracodawcy, dochodzi w istocie do zawarcia porozumienia z pracownikiem w przed-
miocie organizacji pracy, które jest jednak porozumieniem wypowiadalnym42. 

Warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca celowo nie ustanowił bezwzględ-
nego zakazu wyjazdów służbowych, gdyż taki zakaz byłby niekorzystny dla pra-
cownicy. Jeśli obowiązywałby taki zakaz, ciężarna pracownica pozbawiona byłaby 
możliwości uczestnictwa np. w szkoleniach, które często odbywają się w miejscach 
innych niż siedziba zakładu pracy, co ograniczałoby możliwości rozwoju tych pra-
cownic. Przepisy Kodeksu pracy nie określają formy, w jakiej powyższa zgoda ma 
być wyrażona: ustnie czy pisemnie, każdorazowy czy jednorazowo43.

40 G. Goździewicz, T. Zieliński, Komentarz do art. 29 k.p., www.lex.pl, (dostęp 20.06.2018)
41 A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
42 Ibidem, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
43 P. Wojciechowski, Prawo pracy. Poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2009, s. 86
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Pracownik będący opiekunem dziecka do ukończenia przez nie 4 roku życia 
posiada pewne szczególne uprawnienia. Na mocy art. 148 pkt 3 k.p. bez zgo-
dy takiego pracownika jego czas pracy nie może przekroczyć ośmiu godzin na 
dobę. Ponadto zachowuje on prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany  
w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy44. Zakazy 
zatrudniania pracowników powyżej podstawowej ośmiogodzinnej dobowej nor-
my czasu pracy obowiązują pracodawcę od chwili powzięcia wiadomości o oko-
liczności, która stanowi bezwzględną przeszkodę zatrudniania w równoważnym 
systemie czasu pracy, a więc od chwili przekroczenia najwyższych stężeń i natężeń 
szkodliwych dla zdrowia, zajścia pracownicy w ciążę oraz sprawowania opieki nad 
małym dzieckiem. Pracownika należy uznać za zatrudnionego w szkodliwych wa-
runkach dla zdrowia wówczas, gdy praca w takich warunkach należy do jego pod-
stawowych obowiązków45. Zakaz zatrudniania w równoważnym systemie czasu 
pracy pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 4 przestaje obowią-
zywać w chwili złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pracę w równoważ-
nym systemie czasu pracy. Do dnia złożenia takiego oświadczenia pracodawca nie 
ma prawa zatrudniać pracowników wychowujących dzieci w wieku do 4 lat w rów-
noważnym systemie czasu pracy. Zgoda pracownika sprawującego opiekę nad ma-
łym dzieckiem uchyla zakaz ustanowiony w komentowanym przepisie art. 148 pkt 
3 w zw. z art. 1891 § 1 k.p46. Artykuł 148 k.p. pełni funkcję ochronną. Bezwzględny 
zakaz zatrudniania powyżej 8 godzin na dobę (w tym wliczone są już ewentualne 
godziny nadliczbowe) dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pra-
cy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia oraz pracownic w ciąży. Pracowni-
cy ci nie mogą pracować powyżej 8 godzin na dobę nawet za ich zgodą. De lege 
lata pracownika należy uznać za zatrudnionego na stanowisku pracy, na którym 
występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia wówczas, gdy praca takim stanowisku należy do jego 
podstawowych obowiązków. Względny zakaz dotyczy pracowników opiekujących 
się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Mogą oni pracować powy-
żej 8 godzin na dobę, ale tylko za ich zgodą47. Pracownik będący rodzicem lub 

44 A. Kamińska – Pietnoczko, Uprawnienia opiekunów dzieci, [w:] K. Walczak, M. Woje-
wódka (red.), Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wska-
zówki praktyczne, orzecznictwo, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)

45 Wyrok SN z dnia 19.01.1977r., I PRN 99/76, OSNCP 1977, Nr 8, poz. 145 z glosą M. Se-
weryńskiego, OSPiKA 1978, Nr 3, poz. 46

46 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 
20.06.2018)

47 K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 30.09.2016)
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opiekunem dziecka, który zamierza korzystać z uprawnień rodzicielskich zgodnie  
z art. 1891 k.p., powinien złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. 
Oświadczenie to umieszcza się w części B akt osobowych pracownika48. Decy-
zja pracownika lub opiekuna w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich 
może zostać zmieniona przez uprawnionego w trakcie zatrudnienia. Pracodawca 
nie może domagać się, aby pracownik dostarczył od pracodawcy drugiego z rodzi-
ców lub opiekunów zaświadczenie, że zatrudniony u niego pracownik nie korzysta 
z uprawnień rodzicielskich. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku wystawienia 
takiego zaświadczenia.49.

48 Rozporządzenie MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika; Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm., (§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. c

49 B. Korczyńska, Uprawnienia pracownicy opiekującej się dzieckiem do lat 4 pracującej  
w równoważnym systemie czasu pracy, www.legalis.pl, (dostęp 30.06.2018)
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Rozdział VI 

Urlopy przysługujące z tytułu opieki  
nad dzieckiem

6.1. Warunki świadczenia urlopów macierzyńskich

Urlop macierzyński jest szczególnym rodzajem urlopu, przysługuje on z mocy 
prawa i stanowi on obowiązkową przerwę w świadczeniu pracy z uwagi na urodze-
nie dziecka1. Należy podkreślić, że pracownica w związku z urodzeniem dziecka 
ma prawo do skorzystania z takiego urlopu w czasie pozostawania w stosunku 
pracy. Jego celem jest umożliwienie pracownicy przygotowania się do wykony-
wania funkcji rodzicielskiej, regeneracja sił po przebytym porodzie oraz opieka 
nad dzieckiem w pierwszym okresie jego życia2. Z dniem 1 września 2013 roku 
ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy nowe rozwiązania w zakresie polity-
ki prorodzinnej, w szczególności dotyczyły wprowadzenia urlopu rodzicielskiego 
oraz wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Szczegółowe prace nad nowymi roz-
wiązaniami prawnymi trwały do końca kwietnia 2013 roku, po przeprowadzeniu 
wcześniej konsultacji społecznych. Następnie projekt został skierowany do Sejmu, 
nad którym debatowano oraz poddano pod głosowanie. Na podstawie wprowa-
dzonych zmian, rodzice mogą skorzystać z urlopu składającego się z trzech części. 
Pierwsza cześć to tzw. podstawowy urlop macierzyński wynosi:

• 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
• 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
• 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
• 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
• 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypa-
dać przed przewidywaną data porodu3.

1 J. Żołyński (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2016, s. 1204
2 M. Stojek-Siwińska (red.), Prawo pracy, Warszawa 2010, s. 730
3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (teks jedn. Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 z 

późn. zm.), art. 180
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Druga cześć urlopu to tzw. dodatkowy urlop macierzyński, który od dnia wej-
ścia ustawy w życie wynosi:

• do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
• do 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jed-

nym porodzie.
Trzecia część urlopu to tzw. urlop rodzicielski, który wynosi do 26 tygodni, 

niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.4
Aby móc skorzystać z rocznego urlopu rodzicielskiego należy złożyć wniosek 

w formie pisemnej pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przewidywaną data 
porodu o udzielenie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze czyli 6 dni. Następ-
nie bezpośrednio po zakończeniu urlopu dodatkowego należy potwierdzić chęć 
skorzystania z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 dni. Projekt rządowy nie na-
rzuca rodzicom podejmowania szybkiej decyzji o wykorzystaniu urlopu w pełnej 
wysokości. Kobieta posiada możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego  
w podstawowym wymiarze oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego (20 tygo-
dni plus 6 tygodni). W takiej sytuacji ma prawo do 100 % podstawy wymiaru 
zasiłku macierzyńskiego. Jednakże w międzyczasie kobieta może podjąć decyzję  
o chęci skorzystania z urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji co najmniej 14 dni 
przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego powinna złożyć pisemny 
wniosek do pracodawcy. Należy podkreślić, że zasiłek za tzw. urlop rodzicielski 
będzie wynosił 60% podstawy wymiaru zasiłku5. Inne rozwiązanie przewiduje 
możliwość złożenia pisemnego wniosku do pracodawcy o udzielenie urlopu ma-
cierzyńskiego, urlopu dodatkowego oraz urlopu rodzicielskiego złożonego na co 
najmniej 14 dni przed przewidywaną datą porodu. W takim przypadku za cały 
okres będzie przysługiwał zasiłek macierzyński w wymiarze 80% jego podstawy6.

Ustawa przewiduje, że pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego (czyli tego, który może trwać maksymalnie 6 tygodni) może łączyć 
korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż 
połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. 
Powrót na część etatu następuje na pisemny wniosek pracownika, który musi go 
złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pra-

4 http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dot-urlopu-ro-
dzicielskiego.html , (dostęp 18.06.2018)

5 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyństwem (Dz. U. 1999, nr 60, poz. 636), art. 31

6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (teks jedn. Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94  
z późn. zm.), art. 1821a § 4
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cy. W takim wniosku pracownik musi wskazać wymiar czasu pracy oraz okres, w 
którym zamierza łączyć dodatkowy urlop macierzyński z wykonywaniem pracy. 
Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika. Analogiczne zasady 
łączenia urlopu z pracą będą obowiązywać w przypadku urlopu rodzicielskiego7. 
Z nowych wprowadzonych unormowań prawnych będą mogły skorzystać kobie-
ty, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także zatrudnione na 
podstawie umowy zlecenia, pod warunkiem, że przystąpią dobrowolnie do ubez-
pieczenia chorobowego oraz złożą odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Analogiczna sytuacja powstaje w przypadku osób prowadzących 
własną działalność gospodarczą, które dobrowolnie przystępując do ubezpiecze-
nia społecznego, po urodzeniu dziecka mają prawo do zasiłku macierzyńskie-
go. Niestety możliwości skorzystania z nowych przepisów dotyczących urlopu 
macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego będą pozbawione kobiety, które 
wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło. W tym przypadku przepisy nie 
przewidują dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Ustawa 
ma na celu również, aby ojciec dziecka również miał prawo opieki nad dzieckiem. 
Zatem ojciec wyrażający chęć zajęcia się dzieckiem ma prawo skorzystać z tzw. 
trzeciej części urlopu rodzicielskiego w ilości 26 tygodni, na takich samych wa-
runkach jak matka. Rodzice wspólnie powinni zadecydować kto i w jakiej ilości 
tygodni będzie korzystał z nowych unormowań prawnych odnoszących się do 
urlopu rodzicielskiego8. 

Po zakończeniu korzystania z urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego (art. 1832 Kp.), pracodawca jest zobowiązany do-
puścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to 
możliwe, powierza się pracę na stanowisku równorzędnym w stosunku do sta-
nowiska pracy jakie pracownik zajmował przed urlopem. W przypadku braku 
stanowiska równorzędnego, pracodawca dopuszcza do pracy na innym stanowi-
sku, które odpowiada kwalifikacjom zawodowym pracownika za wynagrodze-
niem jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Analogiczna interpretacja 
prawna odnosi się do sytuacji związanej z powrotem do pracy po wykorzystaniu 
urlopu rodzicielskiego9. Do 2 stycznia 2016r. pracownica miała prawo do skorzy-
stania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po urlopie macie-
rzyńskim. Nowelizacja ustawy ujednolica zasady i system urlopów związanych 

7 http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dot-urlopu-ro-
dzicielskiego.html , (dostęp 18.06.2018)

8 K. Ziółkowska, Nowe rozwiązania prorodzinne na podstawie prawa polskiego oraz europej-
skiego, Studia Warmińskie nr 51, 2014, s. 279 - 280

9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (teks jedn. Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94  
z późn. zm.), art. 1832
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z narodzinami dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
do urlopu rodzicielskiego10.

Ustawodawca ustanowił prawo do skorzystania z urlopu na warunkach urlo-
pu macierzyńskiego pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wy-
stąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
przysposobienia dziecka lub przyjął dziecko na wychowanie jako niezawodowa 
rodzina zastępcza (art. 1824 k.p.). Rodzice adopcyjni korzystają z analogicznych 
uprawnień jak rodzicie biologiczni, zarówno w zakresie uprawnień do urlopów 
związanych z urodzeniem dziecka (urlop na warunkach urlopu macierzyńskie-
go, urlop rodzicielski), jak też w zakresie sposobów korzystania z tych urlo-
pów. Mogą zatem wybrać strategię złożenia wniosku bezpośrednio po adopcji  
w celu otrzymania przysługujących urlopów (§ 1), jak też występować niezależnie  
o poszczególne urlopy. Złożenie wniosku w trybie określonym komentowanym 
przepisem ma konsekwencje w zakresie ustalenia wysokości zasiłku macierzyń-
skiego przysługującego za okresy poszczególnych urlopów. Przy złożeniu wniosku  
o urlop rodzicielski w ciągu 21 dni od adopcji przez cały okres korzystania z urlo-
pów przysługuje zasiłek w wysokości 80%, natomiast w przypadku składania ko-
lejnych wniosków w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz w okresie 
pierwszych 6-8 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek w wysokości 
100%, a w pozostałym okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego – 60% podsta-
wy wymiaru11. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest zróżni-
cowany w zależności od przyjętych dzieci. Najmniej jest przyznawane 20 tygodni 
takiego urlopu – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, najwięcej czyli 37 tygo-
dni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci, nie dłużej niż 
do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (w niektórych przypadkach 10 roku ży-
cia)12. Według przepisu art. 183 § 3 k.p. :”jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku 
do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odro-
czeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego”. Udzielenie urlopu rodzicielskiego następuje 
na pisemny wniosek pracownika złożony pracodawcy z co najmniej 21-dniowym 
wyprzedzeniem. Wniosek wymaga zachowania formy pisemnej, ale wyłącznie dla 
celów dowodowych. We wniosku konieczne jest wskazanie terminu zakończenia 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okresu urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze. W przypadku zamiaru wykorzystywania urlopu rodziciel-

10 Art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1268)

11 K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 30.06.2018)
12 U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy…, op. cit., s. 461
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skiego w częściach, pracownik ma obowiązek wskazać m.in. termin zakończenia 
poprzedniej części urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu13. Prze-
pis nie rozstrzyga, który z pracowników ma prawo do opisanych w nim uprawnień 
w sytuacji, w której pracownik i pracownica spełniający kryteria, chcą z nich sko-
rzystać w tym samym czasie. Podmiotem uprawnionym jest, więc ten pracownik, 
który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnio-
skiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, niezależnie od 
rodzaju przysposobienia. Kodeks pracy posługuje się w tym miejscu przesłanką 
własną, nieznaną KRO, jaką jest „przyjęcie dziecka na wychowanie”. Przyjąć nale-
ży, że chodzi tu o faktyczną opiekę nad dzieckiem, o tyle o ile jest ona elementem 
procesu zmierzającego do przysposobienia14. Do urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego, a odnoszące się do możliwości korzystania z części tego urlopu 
przez pracownika – drugiego rodzica dziecka lub pracownika – innego członka 
najbliższej rodziny, tj. przepisy art. 180 § 4–17 k.p. Poza rodzicem, który rozpoczął 
korzystanie z tego urlopu po przyjęciu dziecka (dzieci) na wychowanie, z urlo-
pu tego może korzystać zatem drugi rodzic albo nawet inny członek najbliższej 
rodziny w takich samych sytuacjach, w jakich mógłby korzystać z części urlopu 
macierzyńskiego (dotyczy to m.in. rezygnacji z części urlopu przez pracownika, 
który rozpoczął urlop, legitymowania się przez pracownika, który rozpoczął urlop 
orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, hospitalizacji pracowni-
ka, który rozpoczął urlop, zgonu pracownika, porzucenia dziecka itd.)15.

W obecnym stanie prawnym istnieje wymienialność uprawnień urlopowych 
między rodzicami dziecka, niezależnie od tego, czy są oni objęci ubezpieczeniami 
społecznymi w razie choroby i macierzyństwa z tytułu posiadania statusu pracow-
nika, czy też jedno z nich jest objęte takimi ubezpieczeniami z tytułu prowadzenia 
innej działalności zarobkowej. W ściśle określonych przypadkach będzie zatem 
możliwe korzystanie np. z części urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca 
wychowującego dziecko, jeżeli ubezpieczona – matka dziecka zrezygnuje z pobie-

13 K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 30.06.2018)
14 A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 20.09.2016); 

Wyrok SN z dnia 4.06.2012 r., I PK 4/12, OSNP 2013, Nr 17–18, poz. 196 („prawo do urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego ma pracownik faktycznie wychowujący dziecko, o którego przy-
sposobienie wystąpił, niezależnie od tego, czy został formalnie ustanowiony opiekunem tego dziecka 
na czas trwania postępowania w sprawie o przysposobienie. W uzasadnieniu do tego wyroku SN 
stwierdził, że art. 183 § 1 KP nie uzależnia prawa do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
od uzyskania przez pracownika postanowienia o powierzeniu pieczy nad dzieckiem w trybie art. 120 
1 ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2082).

15 B. Lenart, Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – prawo i wymiar urlopu, zasady 
wykorzystywania, www.legalis.pl, (dostęp 30.06.2018)
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rania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu macierzyń-
skiego. Tak samo dopuszczalne będzie w określonych sytuacjach korzystanie przez 
pracownika – innego członka najbliższej rodziny z części urlopu macierzyńskiego 
przejętego od matki dziecka16. Nowością w przepisach prawa pracy jest pojawia-
nie się dodatkowego podmiotu uprawnionego do korzystania z urlopu macierzyń-
skiego. W obecnym stanie prawnym pracownik – inny członek najbliższej rodziny 
ma prawo do skorzystania z części urlopu macierzyńskiego w sytuacjach ściśle 
określonych w przepisach k.p., a mianowicie w przypadku: 

1) rezygnacji pracownicy-matki dziecka (albo ubezpieczonej matki) legi-
tymującej się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji  
z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni tego urlo-
pu (albo zasiłku macierzyńskiego), 

2) rezygnacji pracownicy-matki dziecka (albo ubezpieczonej matki) z urlopu 
macierzyńskiego (albo zasiłku macierzyńskiego) po wykorzystaniu 8 ty-
godni tego urlopu (albo zasiłku) po porodzie w przypadku, kiedy prze-
bywa ona w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej 
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, 

3) zgonu pracownicy-matki dziecka (albo ubezpieczonej matki), 
4) porzucenia dziecka przez pracownicę-matkę dziecka (albo ubezpieczoną 

matkę) po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni tego urlopu (albo zasiłku ma-
cierzyńskiego)17. 

Urlopu macierzyńskiego udziela się również w sytuacji, gdy dojdzie do poro-
nienia. Zgodnie z treścią art. 1801 k.p.: „§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka 
lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop 
macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 
7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko 
przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wy-
miarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu oraz § 2 w przypadku 
zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu 
macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która uro-
dziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przy-
padku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych 
przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka”. Przepis 
dotyczy wyłącznie sytuacji prawnej pracownicy. Kodeks pracy nie reguluje wprost 

16 R. Podgórska, Urlop macierzyński, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
17 Ibidem, www.legalis.pl, (dostęp 30.06.2018)
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sytuacji prawnej pracownika w możliwej prawnie sytuacji, gdy to on wykorzystuje 
urlop macierzyński. Wydaje się, że w takim przypadku należy przyjąć, że prawo 
do urlopu wygasa z dniem śmieci dziecka. Powyższe wynika z tego, że odpada 
wtedy przesłanka „wychowywania” dziecka, która jest warunkiem nabycia przez 
pracownika prawa do urlopu. Nie budzi bowiem wątpliwości, że prawo do urlopu 
wygasa wraz ze śmiercią dziecka. Nie ma tu zastosowania minimalny okres 8 ty-
godni, ponieważ jest to termin zastrzeżony dla ochrony zdrowia matki. Jednak nie 
ma żadnej regulacji określającej czas powrotu do pracy. Jak się wydaje, należy tu 
zastosować przez analogię przepisy dotyczące matki. Skrócenie urlopu następuje  
z mocy prawa. Kobieta ma więc obowiązek stawienia się do pracy bez dodatkowe-
go wezwania pracodawcy po 8 tygodniach lub w terminie, o którym mowa w tym 
przepisie. Z dniem 1.1.2016 r. uległ zmianie § 2 komentowanego przepisu. Zmiana 
ma jednak wymiar w dominującej części redakcyjny i sprowadza się do sprecy-
zowania wymiaru urlopu, jaki przysługuje matce zmarłego dziecka, w przypadku 
urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie18. 

Warto rozważyć oraz dokonać rozróżnienia pomiędzy „poronieniem” a „uro-
dzeniem martwego dziecka” (zgon płodu). W Kodeksie pracy nie określa się, 
kiedy dochodzi do poronienia, a kiedy do urodzenia martwego dziecka (zgonu 
płodu). Rozróżnienie tych dwóch różnych faktów fizjologicznych ma jednak klu-
czowe znaczenie, ponieważ inaczej będzie kształtować się prawo pracownicy do 
urlopu macierzyńskiego w przypadku poronienia dziecka, a inaczej w przypadku 
urodzenia martwego19. Zatem należałoby odwołać się do terminologii medycz-
nej, gdzie za poród uznaje się urodzenie się dziecka, który wykazuje jakiekolwiek 
oznaki życia niezależnie od czasu trwania ciąży, lecz także wydalenie lub wydoby-
cia z ustroju matki płodu niewykazującego żadnych oznak życia po 22 tygodniu 
ciąży20. Natomiast „poronieniem określa się wydalenie lub wydobycie z ustroju 
matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, 
jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych 
od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22 tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni).  
Z kolei zgonem płodu (urodzeniem martwym) określa się zgon następujący przed 
całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki, o ile nastąpił po upły-
wie 22. tygodnia ciąży lub później. O zgonie świadczy to, że po takim wydaleniu 
lub wydobyciu płód nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, 
jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od 

18 A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
19 M. Jaroszewska, Poronienie a urodzenie martwe (zgon płodu)- konsekwencje dla praco-

dawcy w zakresie udzielenia urlopu macierzyńskiego, MOPR 2009, nr 12, www.legalis.pl, (dostęp 
20.06.2018)

20 J. Żołyński (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2016, s. 1205
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woli”21. Na gruncie prawa pracy rozróżnienie pojęcia poronienia i urodzenia mar-
twego (zgonu płodu) ma kluczowe znaczenie, ponieważ te dwa fakty fizjologiczne 
wywołują dwa różne skutki prawne w zakresie prawa pracownicy do urlopu ma-
cierzyńskiego. Z uwagi jednak na pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia, a także 
ZUS, który na podstawie dokumentów posiadanych przez pracownicę powinien 
wypłacić jej zasiłek macierzyński bez względu na czas trwania ciąży, pracodawca 
może podjąć decyzję o udzieleniu jej urlopu macierzyńskiego. Przy czym należy 
wyraźnie podkreślić, że pozytywne ustosunkowanie się pracodawcy do wniosku 
pracownicy byłoby jedynie działaniem na korzyść pracownicy, a nie spełnianiem 
obligatoryjnego obowiązku wynikającego z przepisów prawa pracy22.

Warto w tym momencie również wspomnieć, że wymiar urlopu macierzyń-
skiego zmienia się w sytuacji, gdy matka oddaje dziecko. Uprawnienia pracownicy 
do urlopu macierzyńskiego w razie rezygnacji z wychowywania przez nią dziecka 
określa art. 182 k.p.23. Począwszy od tego dnia z przepisu wynika, że jeżeli matka 
rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobie-
nia albo gdy dziecko zostaje umieszczone, na podstawie orzeczenia sądu, w pieczy 
zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opie-
kuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, matce nie przysługuje część 
urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka albo umieszcze-
nia dziecka w pieczy zastępczej albo w ww. zakładzie. Jednak urlop macierzyński 
po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni24. Kolejne zmiany brzmienia 
tego przepisu zostały wprowadzone od 1.3.2016 r. ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). 
Począwszy od tego dnia, z przepisu wynika, że w przypadku porzucenia dziec-
ka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na podstawie orzeczenia sądu,  
w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyj-
no-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, pracownicy nie przy-
sługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu porzucenia dziecka 
albo umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej albo w ww. zakładzie. Jednak nawet  

21 Załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 11 maja 2011r. w sprawie rodzaju oraz 
zakresu i sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 
U.2011, Nr 125, poz. 712)

22 M. Jaroszewska, Poronienie a…, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018); B. Korczyńska, Wy-
miar urlopu macierzyńskiego w razie zgonu dziecka, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)

23 Treść tego przepisu został znowelizowany ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która weszła w życie  
z dniem 22.2.2016 r.

24 B. Lenart, Wymiar urlopu w razie śmierci lub oddania dziecka, www.legalis.pl, (dostęp 
20.06.2018)
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w sytuacji, w której pracownica zrezygnowała z wychowania dziecka przed upły-
wem 8 tygodnia życia dziecka (np. zaraz po jego urodzeniu), to po porodzie za-
wsze musi wykorzystać 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jest to bowiem tzw. 
okres połogu, którego wykorzystanie jest niezbędne dla regeneracji sił kobiety po 
porodzie i dlatego jest on pracownicy gwarantowany przepisami25. 

W aktualnym stanie prawnym matka, a poza przypadkiem porzucenia dziecka 
przez matkę także ojciec lub inny członek najbliższej rodziny tracą prawo do urlo-
pu macierzyńskiego, jeśli sąd w drodze orzeczenia zarządzi umieszczenie dziecka  
w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyj-
no – opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. W przeciwieństwie do 
poprzedniego stanu prawnego, gdzie przepis sugerował, że chodzi o czynność fak-
tyczną „oddania dziecka”, w obecnym stanie prawnym utrata prawa do urlopu na-
stępuje dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu. przepis określa długość 
minimalnego okresu urlopu macierzyńskiego po porodzie. Nawet nie wychowując 
już dziecka pracownica ma prawo i obowiązek wykorzystać urlop macierzyński 
w części, o której mowa w przepisie. Te 8 tygodni postrzega się bowiem głów-
nie jako element ochrony zdrowia matki, a nie jako czas służący wyłącznie opie-
ce nad dzieckiem26. Matka, która urodziła dziecko wymagające opieki szpitalnej,  
a pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego 
- pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyj-
ściu dziecka ze szpitala (art. 181 k.p.). Co do zasady urlop macierzyński powinien 
być wykorzystany w sposób ciągły. Jednak w sytuacji, gdy dziecko wymaga opieki 
szpitalnej, a pracownica wykorzystała już minimalny okres urlopu gwarantowa-
ny po porodzie (8 tygodni), następuje przerwanie urlopu. Dla przerwania urlopu 
macierzyńskiego nie ma znaczenia powód, z którego wynikła konieczność opieki 
szpitalnej nad dzieckiem (wcześniactwo, powikłania porodowe, choroba). Okres 
przerwy w urlopie powinien odpowiadać okresowi pobytu dziecka w szpitalu. 
Przerwanie urlopu następuje w takim przypadku na wniosek pracownicy, do któ-
rego powinno być załączone zaświadczenie lekarskie potwierdzające termin przy-
jęcia dziecka do szpitala. Wniosek taki jest dla pracodawcy wiążący27.

6.2. Urlop rodzicielski i urlop ojcowski

Z dniem 2 stycznia 2016r. weszły nowe regulacje odnoszące się do urlopu ro-
dzicielskiego. Ustawodawca połączył urlop rodzicielski z dodatkowym urlopem 

25 Ibidem, www.legalis.pl, (dostęp 30.06.2018)
26 A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
27 K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 30.06.2018)
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macierzyńskim W znowelizowanym ustawą z 24 lipca 2015 r. art. 1791 k.p. wy-
dłużono nie tylko termin, w jakim uprawniona pracownica może złożyć pisemny 
wniosek o udzielenie jej należnych urlopów (21 dni po porodzie). W art. 1791 
k.p. przede wszystkim określono rodzaje urlopów przysługujących w związku  
z urodzeniem dziecka: urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Podmiotami 
uprawnionymi do korzystania z urlopu rodzicielskiego są pracownica i pracownik. 
Świadczy o tym posłużenie się przez ustawodawcę określeniem „pracownik ma 
prawo”, a nie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego „pracownicy przysługuje”. 
Obydwoje rodzice mają równe prawa do urlopu rodzicielskiego28. Znowelizowa-
ny art. 1791 k.p. odstępuje od poprzednio obowiązującej koncepcji, wedle której 
pracownicy przysługiwało uprawnienie do korzystania bezpośrednio po porodzie  
z trzech rodzajów urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego oraz rodzicielskiego. Pod rządem obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. 
przepisów pracownica oraz kobieta niepracująca może dzielić się z pracownikiem, 
ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym ojcem dziecka uprawnieniami 
do korzystania z urlopu rodzicielskiego lub pobierania zasiłku macierzyńskiego 
za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi  
w art. 1821c § 2 i 4 k.p. (art. 1791 § 2–3 k.p.). 

Ustawa z 24 lipca 2015 r. zlikwidowała liczbę urlopów, nie ograniczyła jednak 
okresów korzystania z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w pełnym wymia-
rze. Poza wymienionymi dwoma rodzajami urlopów zainteresowani pracownicy  
i ubezpieczeni mają prawo korzystać z urlopów wychowawczych. Przepis art. 1791 
k.p. utrzymał nadal, mimo znacznego rozbudowania jednostek normatywnych, 
dotychczasową funkcję określającą wymagania formalne nabywania uprawnień do 
urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz rezygnacji z korzystania z upraw-
nień do urlopu rodzicielskiego29. Jako że urlop rodzicielski jest uprawnieniem 
pracowniczym, tj. przysługującym w ramach stosunku pracy, z urlopu tego można 
korzystać tylko w okresie pozostawania w stosunku pracy. Nie jest natomiast moż-
liwe korzystanie z tego uprawnienia po ustaniu stosunku pracy, ani przez osoby nie 
pozostające w stosunku pracy, ale pracujące na podstawie umów zlecenia, umów  
o dzieło albo prowadzące własną działalność gospodarczą. Korzystanie z urlopu ro-
dzicielskiego nie powoduje przedłużenia się terminowej umowy o pracę do upływu 
pełnego wymiaru tego urlopu, np. jeżeli pracownica została zatrudniona na czas 
określony i przynosi zwolnienie lekarskie informujące, że jest w trzecim miesiącu 
ciąży. W takiej sytuacji z mocy art. 177 § 3 k.p., umowa ta przedłuża się do dnia po-

28 M. Latos- Miłkowska, Urlop rodzicielski, Monitor Prawa Pracy 2013, nr 8, s. 399
29 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 

20.06.2018)
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rodu. Dzień porodu będzie pierwszym dniem korzystania z urlopu macierzyńskiego 
(jeżeli pracownica nie będzie z niego korzystać przed porodem, na swój wniosek), 
a zarazem ostatnim dniem jej zatrudnienia. Po tym dniu kobieta utraci status pra-
cownicy, tym samym nie będzie już mogła nadal korzystać z urlopu macierzyńskie-
go ani też z urlopu rodzicielskiego. Kobieta po rozwiązaniu umowy o pracę będzie 
uprawniona do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu 
macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, ponieważ urodziła dziecko w okresie 
ubezpieczenia chorobowego30. Dotyczy to także urodzenia dziecka przez kobiety 
wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia albo prowadzące własną działal-
ność gospodarczą, o ile urodziły dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. 
One także nie mają prawa do płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka, 
w tym do urlopu rodzicielskiego, ale mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za 
okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Prawo 
do urlopu rodzicielskiego mają nie tylko rodzice biologiczni dzieci, ale także pra-
cownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. Urlop ten przysługuje zatem pra-
cownikowi, 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 rodzi-
ny zastępczej zawodowej (art. 183 k.p.), po uprzednim wykorzystaniu urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego. Zasady udzielania i wykorzystywania urlo-
pu rodzicielskiego przez tych rodziców nie różnią się niczym od udzielania i wy-
korzystywania tego urlopu przez rodziców biologicznych; są one identyczne. Od  
2 stycznia 2016 r. znacznie poszerzono możliwości dzielenia się urlopem rodziciel-
skim przez oboje rodziców dziecka; umożliwiono także korzystanie z tego urlo-
pu przez pracownika – innego członka najbliższej rodziny. Rodzice dziecka mogą 
dzielić się urlopem rodzicielskim w takich samych przypadkach jak urlopem ma-
cierzyńskim31. Urlop rodzicielski jest uprawnieniem znacznie elastyczniejszym niż 
dotychczas. Elastyczność ta wyraża się w możliwości wykorzystania urlopu rodzi-
cielskiego przez oboje zatrudnionych rodziców jednocześnie, a także możliwości 
łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego przez zatrudnionego rodzica z pobie-
raniem przez drugiego rodzica zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
okresowi urlopu rodzicielskiego. W takich przypadkach wymiar urlopu lub wymiar 
urlopu i okresu pobierania zasiłku nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni, w za-
leżności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Przyjmując, że urlop 
rodzicielski może być udzielony do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko 

30 Ustawa z 29.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.; dalej: ZasiłkiU); art. 29 ust. 1 pkt 1

31 B. Lenart, Urlop rodzicielski, www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
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kończy 6 lat, możliwe jest, że 16 tygodni tego urlopu zostanie udzielone po dłuższej 
przerwie, np. po 2–3 latach od zakończenia poprzedniej części, gdy dziecko potrze-
buje obecności rodzica w celu lepszej adaptacji w przedszkolu32.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż po-
łowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego 
udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy danej osoby. W konsekwencji 
wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy – za część „przepracowaną” pracownik otrzymuje oczywiście wy-
nagrodzenie (które powinno zostać odpowiednio pomniejszone w stosunku od 
wcześniej otrzymywanych zarobków). Można powiedzieć, że w tym przypadku 
osoba ta w części swojego dotychczasowego etatu pracuje a w drugiej wykorzystu-
je urlop rodzicielski. Tym samym te dwa elementy dopełniają się w taki sposób, że 
razem „tworzą” wcześniejszy wymiar czasu pracy pracownicy (pracownika). Od  
2 stycznia 2016r. zmieniło się wiele w zakresie konsekwencji świadczenia pracy na 
część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Z tym dniem zaczęły obowiązywać 
przepisy wprowadzające obligatoryjne wydłużenie urlopu w związku z taką sytu-
acją33. Zatem wyróżnia się następujące zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego:

1) pracownik składa wniosek o umożliwienie mu pracy na część etatu, w któ-
rym wskazuje m.in. czy w okresie wydłużenia ma zamiar również praco-
wać na część etatu: 

• jeżeli nie będzie pracować – wydłużenie ustalamy proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy, w jakim pracownik będzie pracować w czasie urlopu 
lub jego części, 

• jeżeli będzie pracować – wydłużenie ustalamy dzieląc liczbę tygodni po-
wstałych w wyniku obliczenia z pkt 1 przez różnicę liczby 1 i wymiaru 
czasu pracy, w jakim pracownik ma zamiar łączyć korzystanie z tej części 
urlopu z wykonywaniem pracy, 

• jeżeli powstała w wyniku wydłużenia część urlopu rodzicielskiego nie od-
powiada wielokrotności tygodnia jest udzielana w dniach; niepełny dzień 
urlopu zostaje przy tym pominięty; 

2) łącznie z wydłużeniem urlop rodzicielski nie może być dłuższy niż: 
• 64 tygodnie – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka, 
• 68 tygodni – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie więcej niż jed-

nego dziecka; 

32 K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
33 M. Rotkiewicz, Praca w trakcie urlopu rodzicielskiego po zmianach, www.legalis.pl, (do-

stęp 20.06.2018)
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3) jeżeli łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy odbywa się 
przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie wymiaru 
tego urlopu następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu34. 

Według A.M. Świątkowskiego35 w § 1 art. 1821fk.p. postanowiono, że w przy-
padku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wy-
konywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu 
automatycznie ulega wydłużeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wy-
konywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Okre-
ślono również maksymalne, dopuszczalne granice czasowego tego wydłużenia. 
W najkorzystniejszym dla pracownika przypadku urlop rodzicielski może zostać 
podwojony z 32 do 64 tygodni w razie udzielenia urlopu na jedno dziecko oraz 
z 34 do 68 tygodni we wszystkich przypadkach, gdy pracownik sprawuje osobi-
stą opiekę, jednocześnie pracując na rzecz pracodawcy, który udzielił mu urlopu, 
nad dwojgiem albo większą liczbą dzieci. Urlop rodzicielski jest udzielany w tygo-
dniach. Natomiast dobowe i tygodniowe normy czasu pracy są mierzone godzina-
mi. Pracownik łączący taki urlop z zatrudnieniem w części dobowej i tygodniowej 
normy czasu pracy korzysta z należnego urlopu przez tyle tygodni, na ile urlop od 
wykonywania pracy w części wymiaru czasu pracy został mu udzielony.

Obowiązujące przepisy nie zabraniają osobie na zasiłku macierzyńskim pra-
cować. Pracownica może zatem pracować na podstawie umowy zlecenia zarówno 
na rzecz własnego pracodawcy, jak i innych podmiotów. Wykonywanie pracy na 
umowę zlecenia lub umowę o dzieło nie ma wpływu na wysokość pobieranego 
zasiłku macierzyńskiego. Taka sytuacja nie jest traktowana na równi z powrotem 
do pracy. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają łączenie korzystania z dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy  
u pracodawcy udzielającego tych urlopów, jednakże w wymiarze nie wyższym niż 
połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku łączenia urlopu rodzi-
cielskiego z pracą u pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie wyż-
szym niż połowa wymiaru czasu pracy, zasiłek macierzyński ulega pomniejszeniu 
proporcjonalnie do tego wymiaru. Stanowi o tym art. 29 ust. 7 ustawy z 25.6.1999 
r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 159). A zatem, jeśli mama dziecka podejmie 
pracę w ramach stosunku pracy w wymiarze ½ etatu będzie otrzymywać połowę 
przysługującego jej zasiłku. Kodeks pracy jak również przepisy wyżej powołanej 
ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa nie stawiają 

34 Ibidem, www.legalis.pl, (dostęp 20.06.2018)
35 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 

29.06.2018)
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jednak ograniczeń, jeżeli chodzi o podjęcie pracy w trakcie wymienionych urlo-
pów na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, o dzieło – zawar-
tej zarówno z pracodawcą, który urlopów udzielił, jak i na rzecz innego podmiotu. 
Umowy te przewidują bowiem większą swobodę wykonującego pracę co do czasu, 
sposobu i miejsca jej świadczenia36. 

Po zmianie przepisów Kodeksu pracy, które weszły w życie 2 stycznia 2016 r. 
zmieniły się przepisy dotyczące możliwości rezygnowania z urlopu rodzicielskiego. 
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie ustawowej możliwości zrezygnowania 
z urlopu rodzicielskiego albo jego części w każdym czasie za zgodą pracodawcy. 
Przepis art. 1791 § 2 k.p. nie przewiduje możliwości dzielenia się urlopem rodziciel-
skim pomiędzy rodzicami dziecka będącymi pracownikami lub ubezpieczonymi  
z innego tytułu niż stosunek pracy na podstawie art. 1821c § 3 k.p. umożliwia-
jącego wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni  
w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu 
albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego 
za okres odpowiadający części tego urlopu, nie później niż do zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Do 1 stycznia 2016 r. taka regula-
cja nie znajdowała się w przepisach Kodeksu pracy. W drodze wykładni przyjmo-
wało się, że zgodnie z cywilistyczną zasadą swobody zawierania umów, pracownik  
w porozumieniu z pracodawcą mógł zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, albo 
jego części przed upływem okresu na jaki został ten urlop udzielony zgodnie  
z wnioskiem pracownika. Zgodnie z art. 3531 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cy-
wilny37, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego 
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) sto-
sunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego38. Urlop rodzicielski może 
być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu 
o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych czę-
ści urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres 
odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez 
ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubezpieczonego – ojca dziecka (art. 1821d § 2 
k.p.). Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, skła-
dany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego 
urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1821d 
§ 1 k.p.). Dotyczy to zarówno udzielania tego urlopu w pełnym wymiarze, jak  

36 B. Korczyńska, Umowa zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie ro-
dzicielskim, www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)

37 Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: KC
38 M. Podgórska, Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego, www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
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i części tego urlopu. Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca udzielił pracow-
nikowi urlopu, jeżeli ten spóźni się ze złożeniem wniosku, np. złoży go dopiero 
tydzień przed planowanym jego rozpoczęciem, ale nie ma już takiego ustawowe-
go obowiązku. Od 2 stycznia 2016 r. przerwanie urlopu na czas pobytu dziecka 
w szpitalu jest możliwe także w odniesieniu do urlopu rodzicielskiego (art. 181 
k.p. w zw. z art. 1821g k.p.). Jeżeli więc dziecko zostanie hospitalizowane, to pra-
cownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może na swój wniosek przerwać ten 
urlop – na czas pobytu dziecka w szpitalu. Przerwanie urlopu jest możliwe z dnia 
na dzień – przepisy nie narzucają pracownikowi żadnego terminu. Niezwłocznie 
po wypisaniu dziecka ze szpitala, pracownik powinien powrócić do korzystania 
z pozostałej części urlopu rodzicielskiego. Pracownik może łączyć korzystanie  
z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego 
tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.  
W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru 
czasu pracy (art. 1821e § 1 k.p.). Pracownik może zatem w trakcie urlopu rodziciel-
skiego wykonywać pracę w wymiarze 1/2 etatu albo 1/4 czy 2/5 etatu. Natomiast 
praca w wymiarze 3/4, 3/5 albo 4/5 etatu nie jest dopuszczalna. Łączącemu pracę 
z urlopem rodzicielskim pracownikowi będzie przysługiwało: wynagrodzenie za 
pracę adekwatne do wymiaru, w jakim wykonywana jest praca, zasiłek macierzyń-
ski proporcjonalny do wymiaru, w jakim pracownik korzysta z tego urlopu39.

Ustawodawca wprowadził ustawą z 6.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654) wprowadził nową instytucję 
prawa pracy – urlop ojcowski. Urlop ten jest uprawnieniem osobistym pracowni-
ka-ojca wychowującego dziecko, nie może zostać przeniesiony na inną osobę, np. 
matkę dziecka. Przysługuje wyłącznie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, 
zarówno naturalnemu, jak i adopcyjnemu40. Nie przysługuje ono natomiast – tak jak 
w przypadku urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – na etapie postępowa-
nia sądowego w sprawie adopcji. Urlop ten nie przysługuje również pracownikowi, 
który jest prawnym opiekunem dziecka (np. pracownikowi, który jest ojcem mało-
letniej matki dziecka) albo pełni funkcję rodziny zastępczej dla dziecka41. Ustawa  
z 24.7.2015 r. przedłuża o 100% w stosunku do poprzednio obowiązujących prze-
pisów Kodeksu pracy długość okresu, w którym pracownik-ojciec wychowujący 
dziecko ma prawo do korzystania z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Artykuł 
1823 § 1 k.p. przyznaje pracownikowi wychowującemu dziecko prawo do korzysta-
nia z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni do: 1) ukończenia przez dziecko 

39 B. Lenart, Urlop rodzicielski, www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
40 K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
41 B. Lenart, Urlop ojcowski po zmianie przepisów, www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2016)
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24 miesięcy życia albo; 2) upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się posta-
nowienia orzekającego przysposobienie dziecka, lecz nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęta została 
decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego, pracownik-ojciec wychowujący dziec-
ko ma prawo wykorzystać należny urlop ojcowski nie później niż do ukończenia 
przez nie 10 roku życia42. Po tym czasie urlop ojcowski nie przysługuje. Udzielając 
pracownikowi urlopu ojcowskiego należy zaznaczyć, że jest to urlop fakultatywny 
– pracownik może z niego skorzystać ale nie musi, od 2 stycznia 2016r. urlop oj-
cowski może być wykorzystany jednorazowo ale nie więcej niż w dwóch częściach, 
z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Urlop ojcowski jest udzielany na 
pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z urlopu, a złożony wniosek dla pracodawcy jest wiążą-
cy i musi go uwzględnić. Pracownik może urlop ojcowski wykorzystać w każdym 
czasie, także wtedy gdy matka dziecka wykorzystuje urlop macierzyński lub urlop 
rodzicielski, jednak tylko do czasu ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia lub w 
okresie do 24 miesięcy od adopcji43. Ojciec ma prawo do przerwania urlopu ojcow-
skiego na czas pobytu dziecka w szpitalu i kontynuowania go po wyjściu dziecka ze 
szpitala. Uprawnienie to jest niezależne od prawa do wykorzystania urlopu w dwóch 
częściach (art. 181 k.p.). Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu 
ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, 
na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na 
innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagro-
dzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu ojcowskiego. 
W praktyce najczęściej pracownik będzie powracał na dotychczasowe stanowisko. 
Ze względu na krótki okres urlopu ojcowskiego, sporadycznie będą bowiem miały 
miejsce zmiany uniemożliwiające powrót na to stanowisko (art. 1832 k.p.)44.

6.3. Prawo do urlopu wychowawczego 

Urlop wychowawczy w świetle aktualnego stanu prawnego przysługuje obojgu 
rodzicom (mężczyźnie i kobiecie)45. Przysługuje on każdemu z rodziców dziecka 
także wtedy, gdy pozostają oni w związku nieformalnym46. Z urlopu wychowaw-

42 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, www.legalis.pl, (dostęp 
29.06.2018)

43 B. Lenart, Urlop ojcowski…, op. cit., www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
44 E. Drzewiecka, Urlop ojcowski, www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
45 Art. 186 KP
46 M. Mędrala, Wpływa okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu 

pracy na wymiar urlopu wychowawczego, Monitor Prawa Pracy2017, nr 10, s. 510
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czego nie może skorzystać pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym. Jeżeli 
pracownica urodzi dziecko w okresie urlopu bezpłatnego, a pracodawca nie wyrazi 
zgody na przerwanie tego urlopu, pracownica będzie mogła skorzystać z urlopu 
macierzyńskiego, a następnie wychowawczego dopiero po zakończeniu urlopu 
bezpłatnego – do dnia upływu roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 
6 lat47. Urlop wychowawczy jest zwolnieniem od obowiązku świadczenia pracy  
w celu umożliwienia pracownikowi sprawowania osobistej opieki nad małym 
dzieckiem (do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat). Naby-
cie do niego prawa uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek: pozostawania 
w stosunku pracy i posiadania co najmniej 6-miesięcznego okresu zatrudnienia. 
Jest to urlop fakultatywny, pracownik nie musi z niego korzystać48. Jeżeli pracow-
nica urodzi drugie dziecko w czasie urlopu wychowawczego, może dalej z niego 
korzystać, ponieważ urlop ten nie ulega przerwaniu. Z tego tytułu nie przysługu-
je jej jednak zasiłek chorobowy. Zasadą jest, że jeżeli pracownica urodzi dziecko 
na urlopie wychowawczym, to nie korzysta z podstawowego urlopu macierzyń-
skiego (ani dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego), tylko 
nadal przebywa na urlopie wychowawczym, a za okres równy długością wymie-
nionym urlopom pobiera zasiłek macierzyński. Pracownica ma wówczas prawo 
do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka za okres odpowiadający 
długością okresowi: podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, jeżeli między urodzeniem dziecka  
a końcem urlopu wychowawczego przypada więcej lub dokładnie tyle tygodni, ile 
obejmuje podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz 
urlop rodzicielski w wymiarze przysługującym zgodnie z k.p. Pracownica, która 
urodziła dziecko na urlopie wychowawczym i która zdecyduje się wrócić do pracy 
po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (za okres odpowiadający okreso-
wi podstawowego urlopu macierzyńskiego) nie będzie mieć prawa do zasiłku za 
okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz okre-
sowi urlopu rodzicielskiego. wychowawczego nabywa prawo do części podstawo-
wego urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku, po podstawowym urlopie 
macierzyńskim może również skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i z urlopu rodzicielskiego. W praktyce zdarza się, że pracownica, która zachodzi  
w ciążę w trakcie urlopu wychowawczego, składa pracodawcy wniosek o przerwa-
nie tego urlopu i chce wrócić do pracy49. 

47 M. Nałęcz, Komentarz do art. 186 k.p., [w:] K. Walczak (red.), Kodeks pracy…, op. cit, 
www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)

48 Ibidem, 
49 B. Korczyńska, Rezygnacja z urlopu wychowawczego w czasie kolejnej ciąży, www.legalis.

pl, (dostęp 29.09.2018)
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Prawo do urlopu wychowawczego nie zależy od okoliczności związanych z za-
trudnieniem poza jednym warunkiem, jakim jest zatrudnienie przez co najmniej  
6 miesięcy. Chodzi tu nie o staż pracy u pracodawcy, u którego pracownik wnioskuje 
o udzielenie urlopu, ale o ogólny staż pracy. Okres 6 miesięcy pracy obliczany jest 
zatem przez zsumowanie wszystkich okresów zatrudnienia z wszystkich zakładów 
pracy, i to bez względu na wymiar czasu pracy, sposób ustania tych stosunków pracy 
oraz przerwy w zatrudnieniu50. Urlop podstawowy przysługuje w wymiarze 36 mie-
sięcy, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziec-
ko kończy 6. rok życia. Niezależnie od tego pracownik może również skorzystać z 
dodatkowego urlopu, w wymiarze 36 miesięcy, w razie konieczności sprawowania 
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia przez nie 18 lat. Stan zdro-
wia dziecka musi być potwierdzony orzeczeniem lekarskim. W okresie, w którym 
urlop przysługuje, może on być wykorzystany w całości lub w części, z tym zastrze-
żeniem, że liczba części będzie nie większa niż 5 w odniesieniu do obojga uprawnio-
nych. Zasadne wydaje się przyjęcie, że prawo do podziału na 5 części przysługuje 
oddzielnie w stosunku do urlopu podstawowego, jak też dodatkowego51. Aby móc 
skorzystać z urlopu wychowawczego, pracownica lub pracownik musza złożyć wnio-
sek w formie pisemnej pracodawcy na co najmniej 21 dni przed przewidywaną datą 
rozpoczęcia tego urlopu. Złożenie wniosku do pracodawcy w formie ustnej nie jest 
dla niego wiążące. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wycho-
wawczego (rozmyślić się) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu  
(§ 7). Oświadczenie pracownika w tej sprawie powinno być złożone w formie pisemnej  
i jest dla pracodawcy wiążące. Nie ma wymogu jego uzasadniania. Pracodawca może 
oczywiście wyrazić zgodę na wycofanie wniosku pracownika w dowolnym czasie. 
Rezygnacja z rozpoczętego urlopu wychowawczego wymaga natomiast od pracow-
nika dochowania trybu określonego w art. 1863 k.p.52.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego nie 
przysługuje w każdym przypadku korzystania z urlopu wychowawczego, a tylko pra-
cownikom w rodzinach najuboższych, w których dochód na członka rodziny nie 
przekracza 674 zł (od 1.11.2017 r. – 754 zł), a w przypadku gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – których dochód 
na członka rodziny nie przekracza 764 zł (a od 1.11.2017 r. – 844 zł)53. Osoba ubie-

50 Por. uchw. SN (7) z 22.2.1979 r., V UZP 7/78, OSNC 1979, Nr 5, poz. 85
51 A. Sobczyk, Komentarz do art. 186 k.p., [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy…, op. cit, 

www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
52 M. Nałęcz, Komentarz…, op. cit., www.legalis.pl, (dostęp 29.06.2018)
53 Art. 5 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 4 ŚwiadRodzU, rozp. RM z 7.8.2015 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasi-
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gająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek 
rodzinny, do którego dołącza: 

1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki 
został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcz-
nym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyska-
niem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia jest określony 
w załączniku nr 10 do rozporządzenia; 

2) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba 
ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku 
gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; wzór oświad-
czenia jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia; 

3) imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowa-
dzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w pkt 2;

4) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku 
umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzy-
sta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez 
więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umiesz-
czonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjal-
nym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony 
w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

5) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego54.

Przepis art. 1862 § 1 Kodeksu pracy55 pozwala podejmowanie przez pracownika 
pracy u dotychczasowego pracodawcy lub innego pracodawcy, czy zawartej umo-

łek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości 
zasiłku dla opiekuna, Dz.U. z 2015 r. poz. 1238

54 § 3 rozp. MPiPS z 3.1.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach  
o świadczenia rodzinne, Dz. U. poz. 3; też: M. Nałęcz, Komentarz…, op. cit., www.legalis.pl, 
(dostęp 29.06.2018)

55 Art. 1862 § 1: „§ 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę 
zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub 
szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie 
wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie 
wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.”
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wy cywilnoprawnej bądź prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem, 
którego nie można naruszyć jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.  
W związku z tym należy przyjąć, że podejmowanie przez pracownika w czasie trwa-
nia urlopu wychowawczego różnych rodzajów aktywności nie stoi na przeszkodzie 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem56. Sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem nie oznacza, że kontakt z dzieckiem musi być ciągły, nieprzerwany, że 
sprawującą taka opiekę osoba nie może zostać zastąpiona w wykonywaniu czynności 
opiekuńczych przez domowników czy inne osoby przez krótsze (kilkugodzinne) czy 
dłuższe (kilku- czy kilkunastodniowe) okresy. Nie można wykluczyć, że w pewnych 
okresach osobista opieka może być sprawowana bez kontaktu z dzieckiem, na przy-
kład w czasie odosobnienia pracownika z powodu choroby57.

Urlop wychowawczy nierozerwalnie związany jest z trwaniem stosunku pracy. 
Wraz z ustaniem zatrudnienia kończy się też urlop wychowawczy58.

Przepisy Kodeksu pracy stwarzają ochronne prawna pracownikom – rodzicom 
lub osobom przysposabiającym dzieci. Wśród istniejących w doktrynie wyróżnia 
się funkcje ochronna. Jej cele i zadania są realizowane przez przepisy, zaś podmio-
ty stosunku prawnego (pracodawca i pracownik)zobowiązani są do przestrzegania 
aktualnego prawa59.

56 J. Wratny, Prawo do wykonywania pracy w czasie urlopu wychowawczego, PiZS 2000, nr 
3, s. 30-32

57 M. Włodarczyk, , Komentarz do art. 1862 § 1., [w:] K.W. Baran, Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa 2012, s. 1000

58 Wyrok SN z dnia 4.6.2002 r. (I PKN 11/01, OSNAPiUS 2002, Nr 24, poz. 10)
59 K. Ziółkowska, Nowe uprawnienia rodzicielskie wyzwaniem dla polityki społecznej, [w:] 

Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym, 
(red.) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, M. Paszkowski, Olsztyn 2017, s. 81-82
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Zakończenie

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy i porównania regulacji prawnych 
w prawie kanonicznym oraz prawie pracy na temat ochrony prawnej rodziny. Ana-
liza tego zagadnienia opierała się o aktualny stan prawny prawa polskiego, normy 
prawa kanonicznego oraz dokumenty, osiągnięcia naukowe w doktrynie prawa 
kanonicznego oraz prawa polskiego. Istotą pracy było przedstawienie funkcji ro-
dziny jej ważności w aspekcie życia społecznego oraz funkcjonowaniu w państwie 
opierając się n aktualnych przepisach prawnych. Rodzina nie jest zdefiniowana 
w sposób jednoznaczny w przepisach prawa rodzinnego, ale wiele dokumentów 
prawnych poświęca jej uwagę. W skład rodziny wchodzą dzieci własne, a także 
przysposobione przez nich, tzw. rodzina dwupokoleniowa. Zgodnie z Kodeksem 
rodzinnym i opiekuńczym i Kodeksem Prawa Kanonicznego terminem rodzina nie 
można określać związków konkubenckich. Należy podkreślić, że rodzina jest pod-
stawowym środowiskiem każdego człowieka oraz dzieci, które w niej powinny 
znaleźć oparcie oraz drogowskaz na przyszłe życie. Rodzinę tworzą małżonkowie, 
których głównym celem jest zrodzenie i wychowanie dzieci. Małżeństwo to nie 
tylko przysięga składana w Kościele przed Bogiem, ale także prawa i obowiązki 
małżeńskie, które należy przestrzegać i wypełniać. Ważną kwestią obowiązków 
małżeńskich jest potomstwo, a dokładniej jego wydanie na świat oraz wychowanie. 
Małżeństwo jest powołaniem, czyli przymierzem z Bogiem, przez które zanurzamy 
się w miłości Bożej. Bóg obdarza nas zdolnością do miłowania poprzez miłość do 
bliźniego a szczególności do współmałżonka. W wypełnianiu roli prokreacyjnej 
rodziny powinny być wspierane przez państwo. Mam tu na myśli wszechstronne 
działania mające na celu zachęcanie rodzin do posiadania dzieci. Sztandarowym 
projektem jest Program Rodzina 500+, czyli wsparcie finansowe rodzin posia-
dających co najmniej dwoje dzieci. Wcześniej do posiadania większej liczby po-
tomstwa miało być tzw. becikowe czyli jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia 
dziecka. Moim zdaniem programy te, mimo swojej niedoskonałości, spełniały 
swoją rolę w systematycznym zwiększaniu liczby urodzeń. Kolejnym krokiem ze 
strony państwa powinna być teraz zmiana w systemie podatkowym, tak aby po-
datek dochodowy od osób fizycznych uwzględniał w większym stopniu wielkość 
rodziny. Aby ułatwić kobietom – matkom podjęcie decyzji o tym, czy wracać do 
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pracy czy poświęcić się wychowaniu dzieci należałoby z jednej strony zwiększyć 
dostępność żłobków i/lub przedszkoli, z drugiej wprowadzić ekwiwalent dla kobiet 
rezygnujących z pracy zarobkowej na rzecz wychowania dzieci.

Aktualne przepisy Kodeksu pracy również wskazują na bardzo ważną funk-
cję ochronną, która ma na celu miedzy innymi ochronę pracownic w ciąży oraz 
wszystkich pracowników (matkę oraz ojca) zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę. W szczególności prawodawca daje możliwość ochrony przed rozwiąza-
niem umowy o prace w sytuacji, gdy jedno z rodziców korzysta z jakiegokolwiek 
rodzaju urlopu mającego na celu opiekę na dzieckiem. Warto podkreślić, że usta-
wodawca daje takie same uprawnienia rodzicielskie rodzicom przysposabiającym 
dzieci (dziecko) jak rodzicom biologicznym. Taka regulacja prawna jest niezwy-
kle istotna z punktu wiedzenia przyszłej nowej rodziny, a w szczególności dziecka  
i jego możliwości adaptacji w nowym dla niego środowisku. 

Wnioskiem wynikającym z przedstawianej w pracy argumentacji jest postulat, 
wyrażający obowiązek wychowania dzieci w sposób jak najpełniejszy i najwszech-
stronniejszy. Zgodnie z tezami zawartymi w literaturze stwierdzam że, należy da-
wać dzieciom wychowanie religijne oraz świeckie w sposób harmonijny.
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