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Wstęp
Po transformacji ustrojowej rozpoczêtej w roku 1989 przyjêto nowe regulacje dotycz¹ce rozwoju demokracji w Polsce. Przede wszystkim przywrócono
wolnoæ s³owa, wprowadzono rzeczywisty wp³yw na demokratyczny wybór
senatorów do izby wy¿szej Parlamentu  Senatu. Spo³eczeñstwo otrzyma³o
mo¿liwoæ do polepszenia swojego standardu ¿ycia, coraz wiêcej pojawia³o siê
przedsiêbiorców z kapita³em zagranicznym, a tym samym tworzy³y siê nowe
miejsca pracy. Jednak¿e nale¿y podkreliæ, ¿e nowe reformy wprowadzane
przez ówczesnego ministra finansów doprowadza³y do upad³oci rodzimych
zak³adów pracy, w szczególnoci tzw. opartych na kapitale pañstwowym, co
w dalszym czasie doprowadza³o do zwiêkszenia bezrobocia w spo³eczeñstwie.
Nale¿y podkreliæ, ¿e rodzina jest podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹, która
przyczynia siê do rozwoju pañstwa, za rodz¹ce siê dzieci powinny zastêpowaæ
pokolenie, które w chwili obecnej coraz szybciej siê starzeje. Niestety, system
ubezpieczeniowy w zakresie wyp³acania emerytur lub rent staje siê coraz mniej
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wydolny. Powodem takiej sytuacji jest niew¹tpliwie zbyt ma³a dzietnoæ w populacji. Nale¿a³oby postawiæ pytania: czy w³adze pañstwowe, które maj¹ s³u¿yæ
spo³eczeñstwu proponuj¹ wprowadzenie odpowiedzialnej polityki prorodzinnej,
czy dysponuj¹ instrumentami prawnymi, które zachêci³yby do posiadania wiêcej
dzieci, czy polityka w zakresie zatrudnienia jest odpowiednio prowadzona? Statystyki wskazuj¹ na model rodziny dwa plus jeden (rodzice plus jedno dziecko),
posiadanie wiêcej dzieci skazuje rodzinê na krytykê ze strony spo³eczeñstwa.
Innym czynnikiem jest obawa utrzymania finansowego rodziny na godnym poziomie czy brak stabilnoci zatrudnienia na rynku pracy. Praca zawodowa determinuje uk³ad dnia, styl ¿ycia, relacje spo³eczne. Jej utrata mo¿e zmieniæ radykalnie wiatopogl¹d, opinie, system wartoci, zamierzenia i aspiracje cz³onków
rodziny. D³ugotrwa³e bezrobocie zak³óca ¿ycie rodzinne, prowokuje rozruchy
spo³eczne1.

Prawna ochrona rodziny – wybrane zagadnienia
Problematyka prawnej ochrony rodziny jest pojêciem bardzo szerokim
oraz z³o¿onym, tote¿ zostan¹ przestawione najwa¿niejsze akty prawne reguluj¹ce
ten aspekt. Nale¿y przypomnieæ, ¿e wed³ug prawa polskiego rodzina nie posiada
osobowoci prawnej, za poszczególne normy prawne s¹ adresowane do jej
cz³onków, np. ma³¿onków, dzieci. Wed³ug M. Andrzejewskiego2 pojêcie rodziny
mo¿na okreliæ w drodze wyk³adni z norm reguluj¹cych dan¹ dziedzinê stosunków spo³ecznych. Normy prawne pe³ni¹ce funkcjê ochronn¹ rodziny pojawiaj¹
siê w ró¿nych ga³êziach prawa i maj¹ ró¿ny charakter prawny. Kodeks rodzinny
i opiekuñczy3 wskazuje na definicjê rodziny ma³ej, w której sk³ad wchodz¹
ma³¿onkowie, ich dzieci lub sami ma³¿onkowie. Niewiele jest wzmianek szerszego pojêcia rodziny, dotycz¹ one w szczególnoci aspektu obowi¹zku alimentacyjnego, którym objêci s¹ wszyscy krewni, byli ma³¿onkowie oraz niektórzy
powinowaci. Szersze pojêcie rodziny wystêpuje w Ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej4 art. 6 pkt 14 uznaje za rodzinê osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj¹ce w faktycznym zwi¹zku, wspólnie zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce.
Najwa¿niejszy w Polsce akt prawny  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  równie¿ wskazuje na wysok¹ rangê w aspekcie prawnym jednostki jak¹
1 B. Mierzwiñski, Zjawisko bezrobocia a ¿ycie rodzinne, w: W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.)
Rodzina w jednocz¹cej siê Europie, Olsztyn 2013, s. 40.
2 M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 17.
3 Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59.
4 Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593.
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jest rodzina, ma³¿eñstwo czy rodzicielstwo. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.5
daje gwarancjê ochrony indywidualnej oraz w ramach tzw. grupy rodzinnej.
W rozdziale I Konstytucji mo¿na znaleæ naczelne zasady ustrojowe naszego
pañstwa zawarte w art. 18 wskazuj¹ce, ¿e: Ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety
i mê¿czyzny, rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹ siê pod ochron¹
i opiek¹ Rzeczypospolitej Polskiej6. Przepis ten wiadczy o przyznaniu konstytucyjnej ochrony jak¹ otrzyma³a rodzina. Zdaniem M. Dobrowolskiego7 zainteresowanie prawa konstytucyjnego rodzin¹ wynika z faktu, ¿e z jednej strony jest
ona instytucj¹ ustrojow¹ sensu largo (instytucj¹ ustroju spo³ecznego), z drugiej
za³o¿enie rodziny i ochrona spokojnego jej funkcjonowania s¹ podstawowymi
prawami cz³owieka. Zgodnie z Konstytucj¹ RP zwi¹zek ma³¿eñski mo¿e zawrzeæ wy³¹cznie jedna kobieta i jeden mê¿czyzna, którzy korzystaj¹ z ochrony
i opieki przyznanej przez ustawê zasadnicz¹. Jednak¿e nale¿y podkreliæ, ¿e inne
ni¿ ma³¿eñstwo formy po¿ycia nie s¹ zakazane. Zwi¹zki takie, w tym konkubinat, s¹ przez prawo tolerowane, a niektóre interesy maj¹tkowe i osobiste konkubentów porednio i w ograniczonym zakresie s¹ nawet chronione8.
Ustawa zasadnicza, jak¹ jest Konstytucja RP, wskazuje równie¿ na aspekt
ochrony macierzyñstwa. W szczególnoci wskazuje na to art. 68 ust. 3, który
stanowi: w³adze publiczne s¹ obowi¹zane do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciê¿arnym [ ]. Na mocy art. 71 ust. 2 matka
przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy ze strony w³adz
publicznych w zakresie okrelaj¹cym ustaw¹9. J. Ignatowicz i M. Nazar, tworz¹c definicjê macierzyñstwa, podkrelaj¹, ¿e macierzyñstwo powinno byæ odnoszone przede wszystkim do wiêzi ³¹cz¹cej kobietê ciê¿arn¹ z jej nienarodzonym jeszcze dzieckiem, natomiast rodzicielstwo obejmuje wiê wynikaj¹c¹
z faktu bycia matk¹ albo ojcem10. Warty podkrelenia jest równie¿ aspekt pañstwa, który w swej polityce spo³ecznej i gospodarczej uwzglêdnia dobro rodziny11. Jednak¿e, jak wskazuje M. Chmaj, wymieniony przepis nie mo¿e byæ
podstaw¹ skargi konstytucyjnej. Jest to tzw. norma programowa, która wskazuje
na postulaty, jakimi powinny siê kierowaæ organy w³adzy podczas stanowienia
i stosowania prawa12.
5
6
7

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Ibidem, art. 18.
M. Dobrowolski, Status prawny rodziny w wietle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Przegl¹d Sejmowy 4 (1999), s. 2526.
8 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006, s. 47.
9 Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r., art. 68 i art. 71, ust. 2.
10 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, s. 48.
11 Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r., art. 71, ust 1.
12 M. Chmaj, Wolnoci i prawa cz³owieka w Konstytucji RP, Warszawa 2008, s. 181.

276

Krystyna Ziółkowska
Prawo

Wród aktów ni¿szego rzêdu, które równie¿ poruszaj¹ problematykê rodzinn¹, w szczególnoci jest to funkcja ochronna wskazana w Kodeksie pracy13. Wed³ug T. Liszcz z regu³y, gdy oboje z rodziców pracuj¹ poza domem,
konieczne jest ustanowienie w prawie pracy takich rozwi¹zañ, które pomog¹ im
zorganizowaæ opiekê nad dzieæmi stosown¹ do ich wieku i stanu zdrowia,
a tak¿e bêd¹ chroniæ organizm kobiety jako matki (przysz³ej matki) przed szkodliwym wp³ywem pracy zawodowej na jej potomstwo. Prawo pracy mo¿e te¿
odegraæ pewn¹ rolê, chocia¿ na pewno nie pierwszoplanow¹, w zapewnieniu
rodzinie materialnych podstaw egzystencji przez stworzenie preferencji w zatrudnieniu i umocnienie trwa³oci stosunku pracy i zatrudnienia osobom obci¹¿onym obowi¹zkiem utrzymania rodziny14.
Nauka Kocio³a katolickiego równie¿ wspiera i wskazuje na ochronê rodziny w pañstwie, podkrelaj¹c jak wa¿n¹ funkcjê pe³ni rodzina jako podstawowa
komórka spo³eczna. Nale¿y podkreliæ fakt ochrony rodziny w konkordacie
zawartym miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ w 1993 r., który
stanowi ¿e: uk³adaj¹ce siê Strony deklaruj¹ wolê wspó³dzia³ania na rzecz obrony i poszanowania instytucji ma³¿eñstwa i rodziny bêd¹cych fundamentem spo³eczeñstwa15. Koció³ katolicki rodzinê pojmuje jako odrêbny podmiot praw
i obowi¹zków. Papie¿ Jan Pawe³ II w Licie do rodzin podkreli³, ¿e: prawa
rodziny nie s¹ tylko matematyczn¹ sum¹ praw osoby. Rodzina bowiem jest
czym wiêcej ni¿ ka¿dy z osobna cz³owiek. Jest wspólnot¹ rodziców i dzieci,
bywa nieraz wspólnot¹ wielu pokoleñ. Dlatego te¿ jej podmiotowoæ domaga
siê w³asnych specyficznych praw16. Prawa fundamentalne, które powinny
uwzglêdniaæ rolê pañstwa w prowadzeniu polityki rodzinnej zawarte s¹ w Karcie
Praw Rodziny z 1983 r.17 W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio wskazuje siê, w jaki sposób pañstwo oraz spo³eczeñstwo powinno udzielaæ wsparcia
dla rodziny: W³adze publiczne przekonane o tym, ¿e dobro rodziny stanowi
wartoæ niezast¹pion¹ i nieodzown¹ we wspólnocie obywateli, winny czyniæ
wszystko celem zabezpieczenia wszelkiej pomocy gospodarczej, spo³ecznej,
pedagogicznej, politycznej i kulturalnej, niezbêdnej do tego, a¿eby rodziny mog³y w sposób ludzki sprostaæ swoich odpowiedzialnym zadaniom18.
Nale¿y równie¿ w tym miejscu podkreliæ, ¿e zauwa¿a siê odniesienie siê
do regulacji zwi¹zanych z prawem pracy dotycz¹cych aspektów zabezpieczenia
13
14
15
16
17

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zm.
T. Liszcz, Prawo pracy instrumentem polityki prorodzinnej pañstwa, PiZS 6 (2007), s. 3.
Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318.
T. Liszcz, Prawo pracy instrumentem polityki prorodzinnej pañstwa, PiZS 6 (2007), s. 3.
S.£. Stadniczenko, Rodzina i jej prawa w wietle Karty Praw Rodziny, w: T. Jasudowicz
(red.), Prawa rodziny  prawa w rodzinie w wietle standardów miêdzynarodowych. Materia³y Krajowej
Konferencji Naukowej, Toruñ 1999, s. 23.
18 S.£. Stadniczenko, Rodzina i jej prawa, s. 26.
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spo³ecznego czy równego wynagrodzenia dla kobiety i mê¿czyzny. Z Karty
Praw Rodziny wynika, ¿e rodziny maj¹ prawo do takiego systemu gospodarczego i spo³ecznego, w którym organizacja pracy: zapewnia³aby rodzinom wspólne
¿ycie, nie zagra¿a³aby ich wspólnocie maj¹tkowej, stabilnoci oraz zdrowiu,
stwarza³aby te¿ mo¿liwoæ odpoczynku; zapewnia³aby wynagrodzenie wystarczaj¹ce na potrzeby za³o¿enia i godnego utrzymania rodziny czy to w formie
tzw. p³acy rodzinnej, czy te¿ innych form zabezpieczenia spo³ecznego; zapewnia³aby równe wynagrodzenie za pracê jednakowej wartoci, co mia³oby szczególne znaczenie w kontekcie pracy kobiet. Karta Praw Rodziny stawia wyrany
postulat, by wynagrodzenie otrzymywane przez ojca rodziny by³o takie, aby
kobieta  matka nie by³a zmuszona do pracy poza domem, ze szkod¹ dla ¿ycia
rodzinnego, a zw³aszcza dla wychowania dzieci19.

Nowa instytucja prawna w polskim Kodeksie pracy
– urlop rodzicielski
Z dniem 17 czerwca 2013 r. rz¹d wprowadzi³ do Kodeksu pracy nowe
rozwi¹zania w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególnoci wprowadzenia
urlopu rodzicielskiego oraz wyd³u¿enia urlopu macierzyñskiego. Szczegó³owe
prace nad nowymi rozwi¹zaniami prawnymi trwa³y do koñca kwietnia 2013 r.,
po przeprowadzeniu wczeniej konsultacji spo³ecznych. Nastêpnie projekt zosta³ skierowany do Sejmu, nad którym debatowano oraz podano pod g³osowanie. Na podstawie wprowadzonych zmian, rodzice mog¹ skorzystaæ z urlopu
sk³adaj¹cego siê z trzech czêci. Pierwsza czeæ to tzw. podstawowy urlop
macierzyñski obejmuj¹cy:
 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 piêciorga i wiêcej dzieci przy jednym
porodzie. Nie wiêcej ni¿ 6 tygodni urlopu macierzyñskiego mo¿e przypadaæ
przed przewidywana dat¹ porodu20.
Druga czeæ urlopu to tzw. dodatkowy urlop macierzyñski, który od dnia
wejcia ustawy w ¿ycie wynosi:
19
20

Ibidem, s. 2627.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r., nr 21, poz. 94
z pón. zm.), art. 180.
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 do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie,
 do 8 tygodni w przypadku urodzenia wiêcej ni¿ jednego dziecka przy
jednym porodzie.
Trzecia czêæ urlopu to tzw. urlop rodzicielski, który wynosi do 26 tygodni, niezale¿nie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie21.
Aby móc skorzystaæ z rocznego urlopu rodzicielskiego nale¿y z³o¿yæ
wniosek w formie pisemnej pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przewidywan¹ data porodu o udzielenie, bezporednio po wykorzystaniu urlopu macierzyñskiego, dodatkowego urlopu macierzyñskiego w pe³nym wymiarze, czyli
6 tygodni. Nastêpnie bezporednio po zakoñczeniu urlopu dodatkowego nale¿y
potwierdziæ chêæ skorzystania z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni.
Wprowadzona regulacja prawna nie narzuca rodzicom podejmowania szybkiej
decyzji o wykorzystaniu urlopu w pe³nej wysokoci. Kobieta ma mo¿liwoæ
wykorzystania urlopu macierzyñskiego w podstawowym wymiarze oraz dodatkowego urlopu macierzyñskiego (20 tygodni plus 6 tygodni). W takiej sytuacji
ma prawo do 100% podstawy wymiaru zasi³ku macierzyñskiego. Jednak¿e,
w trakcie trwania urlopu macierzyñskiego, kobieta mo¿e podj¹æ decyzjê o chêci
skorzystania z urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji co najmniej 14 dni przed
rozpoczêciem korzystania z urlopu rodzicielskiego powinna z³o¿yæ pisemny
wniosek do pracodawcy. Nale¿y podkreliæ, ¿e zasi³ek za tzw. urlop rodzicielski
bêdzie wynosi³ 60% podstawy wymiaru zasi³ku22.
Inne rozwi¹zanie przewiduje mo¿liwoæ z³o¿enia pisemnego wniosku do
pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyñskiego, urlopu dodatkowego oraz
urlopu rodzicielskiego z³o¿onego na co najmniej 14 dni przed przewidywan¹
dat¹ porodu. W takim przypadku za ca³y okres bêdzie przys³ugiwa³ zasi³ek
macierzyñski w wymiarze 80% jego podstawy23.
Ustawa przewiduje, ¿e pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu
macierzyñskiego (czyli tego, który mo¿e trwaæ maksymalnie 6 tygodni) mo¿e
³¹czyæ korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wy¿szym ni¿ po³owa pe³nego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyñskiego udziela siê na pozosta³¹ czêæ dobowego wymiaru
czasu pracy. Powrót na czêæ etatu nastêpuje na pisemny wniosek pracownika,
21 http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dot-urlopu-rodzicielskiego.html (18.04.2013).
22 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego
w razie choroby i macierzyñstwa (Dz.U. 1999, nr 60, poz. 636), art. 31.
23 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r., nr 21, poz. 94
z pón. zm.), art. 1821a § 4.
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który musi go z³o¿yæ w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni przed rozpoczêciem
wykonywania pracy. W takim wniosku pracownik musi wskazaæ wymiar czasu
pracy oraz okres, w którym zamierza ³¹czyæ dodatkowy urlop macierzyñski
z wykonywaniem pracy. Pracodawca bêdzie musia³ uwzglêdniæ wniosek pracownika. Analogiczne zasady ³¹czenia urlopu z prac¹ bêd¹ obowi¹zywaæ
w przypadku urlopu rodzicielskiego24.
Z nowych wprowadzonych unormowañ prawnych mog¹ skorzystaæ kobiety, które s¹ zatrudnione na podstawie umowy o pracê, a tak¿e zatrudnione na
podstawie umowy zlecenia, pod warunkiem, ¿e przyst¹pi¹ dobrowolnie do
ubezpieczenia chorobowego oraz z³o¿¹ odpowiedni wniosek do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Analogiczna sytuacja powstaje w przypadku osób prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, które przystêpuj¹c dobrowolnie do
ubezpieczenia spo³ecznego po urodzeniu dziecka maj¹ prawo do zasi³ku macierzyñskiego. Niestety, mo¿liwoci skorzystania z nowych przepisów dotycz¹cych urlopu macierzyñskiego oraz urlopu rodzicielskiego bêd¹ pozbawione kobiety, które wykonuj¹ pracê na podstawie umowy o dzie³o. W tym przypadku
przepisy nie przewiduj¹ dobrowolnego przyst¹pienia do ubezpieczenia chorobowego.
Ustawa ma równie¿ na celu to, aby ojciec dziecka równie¿ mia³ prawo
opieki nad dzieckiem. Zatem ojciec wyra¿aj¹cy chêæ zajêcia siê dzieckiem ma
prawo skorzystaæ z tzw. trzeciej czêci urlopu rodzicielskiego w iloci 26 tygodni, na takich samych warunkach jak matka. Rodzice wspólnie powinni zadecydowaæ, kto i w jakiej iloci bêdzie korzysta³ z nowych unormowañ prawnych
odnosz¹cych siê do urlopu rodzicielskiego.
Po zakoñczeniu korzystania z urlopu macierzyñskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyñskiego (art. 1832 Kodeksu pracy), pracodawca jest
zobowi¹zany dopuciæ pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku.
Je¿eli nie jest to mo¿liwe, powierza siê pracê na stanowisku równorzêdnym
w stosunku do stanowiska pracy, jakie pracownik zajmowa³ przed urlopem.
W przypadku braku stanowiska równorzêdnego, pracodawca dopuszcza do
pracy na innym stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom zawodowym pracownika za wynagrodzeniem, jakie otrzymywa³by, gdyby nie korzysta³ z urlopu.
Analogiczna interpretacja prawna odnosi siê do sytuacji zwi¹zanej z powrotem
do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

24 http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dot-urlopu-rodzicielskiego.html (18.04.2013).
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Międzynarodowe standardy w zakresie
polityki rodzinnej
Standardy dotycz¹ce ochrony oraz ustanowienia wspólnych norm prawnych przys³uguj¹cym pracownikom  rodzicom zosta³y ustalone miêdzy innymi
przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy, Radê Europy czy Uniê Europejsk¹.
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) objê³a najwczeniej kategoriê
pracowników  rodziców, uchwalaj¹c w roku 1919 Konwencjê nr 3 dotycz¹c¹
zatrudnienia kobiet przed i po porodzie. Przewidywa³a ona, ¿e pracownice zatrudnione w przemyle i handlu maj¹ prawo do urlopu macierzyñskiego w wymiarze 12 tygodni, po³¹czone z prawem do zasi³ku wystarczaj¹cym na utrzymanie w odpowiednich warunkach matki i dziecka. Konwencja ta przewidywa³a
równie¿ prawo do dwóch pó³godzinnych przerw na karmienie oraz zakaz
wypowiedzenia i rozwi¹zania umowy o pracê w czasie, gdy kobieta przybywa³a na urlopie macierzyñskim25. Jednak¿e Polska nie ratyfikowa³a wspomnianej konwencji.
28 czerwca 1952 r. uchwalono Konwencjê nr 103 dotycz¹c¹ ochrony
macierzyñstwa, która zosta³a uzupe³niona przez tekst Zalecenia nr 95 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy26. W art. 1 ust. 1 Konwencji nr 103 jest wskazana
strona podmiotowa, która dotyczy wszystkich kobiet zatrudnionych w przedsiêbiorstwach oraz przy pracach nieprzemys³owych i rolnych oraz kobiet zatrudnionych przy pracy nak³adczej. Wed³ug wspomnianej Konwencji pañstwa maj¹
swobodê w kszta³towaniu wymiaru urlopu macierzyñskiego przypadaj¹cego
przed porodem, jednak¿e okres przypadaj¹cy po urodzeniu dziecka nie mo¿e
byæ krótszy ni¿ 6 tygodni. Natomiast Zalecenie nr 95 MOP zawiera postulat,
aby urlop macierzyñski by³ przed³u¿ony do 14 tygodnia, je¿eli zaistnieje taka
potrzeba oraz mo¿liwoæ. Zgodnie z art. 4 Konwencji nr 103 w okresie urlopu
macierzyñskiego w³adze pañstw cz³onkowskich powinny zapewniæ pracownicom prawo do zasi³ku macierzyñskiego oraz do wiadczeñ leczniczych. Jednak¿e ustalenie wysokoci zasi³ku macierzyñskiego pozostaje w gestii pañstw
cz³onkowskich. Celem zasi³ku macierzyñskiego powinno byæ zapewnienie ca³kowitego utrzymania pracownicy oraz jej dziecka w dobrych warunkach higienicznych oraz na odpowiedniej stopie ¿yciowej. Zalecenia nr 95 MOP postuluje,
aby w miarê mo¿liwoci ustalaæ wysokoæ zasi³ków macierzyñskich na poziomie 100% wynagrodzenia za pracê, jak¹ wiadczy³aby pracownica. Wed³ug
A.M. wi¹tkowskiego wiadczenia pieniê¿ne, rzeczowe oraz us³ugi lecznicze
25 N. Buchowska, Prawa pracownicze kobiet w normach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
i Wspólnoty Europejskiej, RPEiS 2 (1999), s. 63.
26 Dz.U. 1976, nr 16, poz. 99.
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gwarantowane kobietom w ci¹¿y i w okresie urlopu macierzyñskiego powinny
byæ finansowane albo w ramach systemu obowi¹zkowego, powszechnego
ubezpieczenia spo³ecznego lub wyp³acane z funduszy publicznych. W³adze
pañstw cz³onkowskich nie maj¹ prawa obci¹¿aæ pracodawców obowi¹zkiem
ponoszenia kosztów pieniê¿nych wyp³acanych w okresie urlopu macierzyñskiego w formie wynagrodzenia za pracê27.
Konwencja nr 103 zapewnia równie¿ szczególn¹ ochronê stosunku pracy:
udzielenie pracownicy urlopu macierzyñskiego uniemo¿liwia zgodnie z prawem
dorêczenie jej przez pracodawcê owiadczenia woli jakim jest wypowiedzenie
umowy o pracê. Stoi równie¿ na przeszkodzie mo¿liwoci wczeniejszego dorêczenia jej wypowiedzenia przed rozpoczêciem okresu szczególnej trwa³oci stosunku pracy, je¿eli skutki prawne tego owiadczenia w postaci rozwi¹zania
stosunku pracy mia³yby nast¹piæ w okresie objêtym szczególn¹ ochron¹ prawn¹28. Zalecenie nr 95 przewiduje sytuacje, w których mo¿na dokonaæ wypowiedzenia umowy o pracê z pracownic¹ w ci¹¿y. Tymi przypadkami jest: ciê¿kie
naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych, upad³oæ lub likwidacja zak³adu pracy oraz wyganiêcie umowy o pracê.

Podsumowanie
W kraju zauwa¿a siê tendencjê starzenia siê spo³eczeñstwa, tote¿ ka¿da
w³adza rz¹dz¹ca krajem powinna o nie dbaæ, w szczególnoci prowadziæ odpowiedni¹ politykê prorodzinn¹. W chwili obecnej ju¿ nie ma tzw. zastêpowalnoci
pokoleniowej, wiêcej obywateli przechodzi na emeryturê lub rentê ni¿ rodzi siê
dzieci. Tym samym mniej osób pracuje na obecne emerytury, a nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyp³aca wiadczenia emerytalne
z bie¿¹cych finansów. Jan Pawe³ II w Krakowie w 1979 r. wypowiedzia³ s³owa
odnosz¹ce siê do dzieci: Jestecie przysz³oci¹ wiata, narodu, Kocio³a. Od
Was zale¿y jutrzejszy dzieñ29. Wa¿ne jest, aby polityka prorodzinna rozwija³a
siê, gdy¿ spo³eczeñstwo, w którym rodz¹ siê dzieci, ma znaczny wp³yw na
gospodarkê oraz jej rozwój. Ca³y system emerytalny mo¿e zachwiaæ siê bez
zatrudniania m³odych ludzi, którzy mogliby mieæ dzieci. Jednak¿e warto pomyleæ nad polityk¹ zatrudnieniow¹, która by³aby przyjazna m³odym ma³¿eñstwom
czy rodzinom. Pracodawcy obawiaj¹ siê nowych przepisów dotycz¹cych urlopów rodzicielskich, a pracownice rodz¹ce dzieci boj¹ siê zwolnienia z pracy.
27
28
29

A.M. wi¹tkowski, Miêdzynarodowe prawo pracy, t. 3, Warszawa 2008, s. 299.
Ibidem, s. 302.
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x573/przemowienie-do-mlodziezy-nie-wygloszone/
(3.07.2014).
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NOWE ROZWIĄZANIA PRORODZINNE NA PODSTAWIE
PRAWA POLSKIEGO ORAZ EUROPEJSKIEGO
(STRESZCZENIE)

W³adza w pañstwie prawa powinna byæ sprawowana poprzez w³aciwe organy przewidziane
w przepisach Konstytucji oraz przepisach szczególnych. Rada Ministrów na czele wraz z premierem
wykonuje w³adzê w pañstwie, realizuj¹c program polityczny. Przepisy dotycz¹ce polityki rodzinnej,
które zostaj¹ wprowadzone do Kodeksu pracy maj¹ na celu zwiêkszenie atrakcyjnoci powiêkszenia
rodziny, nawi¹zanie cilejszej wiêzi miêdzy rodzicami, wiêkszego zaanga¿owania ojca w wychowanie
dziecka. Niestety, pomimo tych udogodnieñ prawnych pracodawcy nadal bêd¹ obawiaæ siê zatrudniaæ
m³ode kobiety, które nie bêd¹ funkcjonowa³y na ryku pracy przez ca³y rok (o ile dokonaj¹ takiego
wyboru). Czy takie uprawnienia rodzicielskie przyczyni¹ siê do powiêkszania rodziny? Czy kobieta,
wracaj¹c po wyd³u¿onym urlopie macierzyñskim ma gwarancjê zatrudnienia? Tak postawione pytania
daj¹ przyczynek do pog³êbienia rozwa¿añ w tej materii i zastanowienia siê nad rol¹ rodziny w pañstwie.

NEW SOLUTIONS PRO-FAMILY UNDER POLISH
AND THE EUROPEAN LAW
(SUMMARY)

The power in the rule of law is to be exercised by the governing bodies, which are provided for
in the constitutional arrangements and in special provisions. The government together with the Prime
Minister shall exercise the power in the state, by its political program is realized. The provisions
regarding family policies that are entered in the Labor Code have to step up to the target, the attractiveness of the enlargement of the family, the starting of closer relationships between parents, greater
involvement of the father in child rearing. Apart from all the favorable privileges, employers will continue
to set the objection young women who are not working in the labor market throughout the year (if they
make such a decision ). If such parental powers contribute to the enlargement of the family? If the
woman who returns from an extended maternity leave, have a labor warranty? So give asked questions
in this regard impetus to deeper reflection and reflection on the role of the family in the state.

NEUE FAMILIENFÖRDERNDE LÖSUNGEN ANHAND
DES POLNISCHEN UND DES EUROPÄISCHEN RECHTS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Macht im Rechtsstaat soll durch zuständige Organe ausgeübt werden, die in den Verfassungsregelungen und in besonderen Bestimmungen vorgesehen sind. Die Regierung übt zusammen mit dem
Ministerpräsidenten die Macht im Staat aus, indem ihr politisches Programm realisiert wird. Die Vorschriften zur Familienpolitik, die ins Arbeitsgesetzbuch eingetragen werden, haben zum Ziel, die Attraktivität der
Vergrößerung der Familie, der Anknüpfung näherer Beziehungen zwischen den Eltern, ein größeres
Engagement des Vaters in der Kindererziehung zu steigern. Abgesehen von allen günstigen Vorrechten
werden die Arbeitgeber weiterhin mit Einwand die jungen Frauen einstellen, die auf dem Arbeitsmarkt
nicht das ganze Jahr funktionieren werden (falls sie eine solche Entscheidung treffen). Werden solche
elterlichen Befugnisse zur Vergrößerung der Familie beitragen? Wird die Frau, die aus einem
verlängerten Mutterschaftsurlaub zurückkehrt, eine Arbeitsgarantie haben? So gestellte Fragen geben
diesbezüglich Anstoß zu tieferen Überlegungen und Nachdenken über die Rolle der Familie im Staat.

