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Spośród głównych zagadnień zajmujących 

organizacje działające na rzecz praw 

człowieka i pracowników, a w szczególności 

tych zwalczających różne formy 

dyskryminacji wobec kobiet, to urlop 

macierzyński, a w ostatnich latach także urlop 

rodzicielski, powoli, ale systematycznie, staje 

się coraz bardziej zauważalnym elementem 

lokalnego ustawodawstwa. Podczas 

rozważania kwestii związanych z 

macierzyństwem niezbędne jest zachowanie 

obiektywnego podejścia, chociaż jest to 

bardzo trudne. Międzynarodowe i lokalne 

przepisy muszą doprowadzić do równowagi 

między pracodawcami, pracownikami i 

władzami państwowymi, aby mogły 

zagwarantować uczciwe podejście do 

uczestników rynku pracy, stabilną 

gospodarkę oraz — co najważniejsze — 

zapewnić właściwy i bezpieczny rozwój 

dziecka. 

 

 

„Urlop macierzyński i rodzicielski systematycznie  

staje się coraz bardziej zauważalnym elementem 

lokalnego ustawodawstwa” 
 

 

Niniejsze badanie obejmuje dziesięć państw. Dziewięć 

z nich leży w Europie Środkowo-Wschodniej, a jedno 

— Ukraina — jest członkiem Wspólnoty Niepodległych 

Państw (WNP). Wszystkie są członkami 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), osiem z 

nich należy do UE, a jedno kandyduje do członkostwa, 

co ilustruje rys. A.1.   

 

 

 

 

 

Kontekst 

http://accace.com/
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A.1 
 

Główne akty prawne, które odgrywają znaczącą rolę dla 

państw członkowskich MOP i UE, a także dla krajów, 

które ubiegają się o członkostwo to:  

 

 Dyrektywa Rady 92/85/EWG
1
 z dnia 19 

października 1992 r. w sprawie wprowadzenia 

środków w celu poprawy w miejscu pracy 

bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 

pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic 

karmiących piersią 

 

 Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) 

C183 – Ochrona macierzyństwa 

 Konwencja z 2000 r. (Nr 183)
2
, dotycząca 

rewizji Konwencji dotyczącej ochrony 

macierzyństwa (zrewidowanej), z 1952 r., oraz  

 Dyrektywa Rady 2010/18/UE
3
 z dnia 8 marca 

2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego 

porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 

rodzicielskiego zawartego przez 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC 

oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE 

 

 

  

                                                           
1
 http://eur-lex.Europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:en:html  

(Po polsku:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:pl:NOT) 
2
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183 

(http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k183.html) 
3
 http://eur-lex.Europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:01:EN:HTML 

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:pl:PDF) 

http://accace.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:en:html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:01:EN:HTML
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C183 – Konwencja dotycząca ochrony 

macierzyństwa  

C183 – Konwencja dotycząca ochrony macierzyństwa 

podaje obecnie, że urlop macierzyński nie może być 

krótszy niż 14 tygodni, co obowiązuje wszystkie 

państwa członkowskie, które ratyfikowały Konwencję. 

Ponadto po powrocie z urlopu macierzyńskiego matka 

ma prawo do przerw na karmienie lub skrócenia 

dziennego czasu pracy przy zachowaniu pełnego 

miesięcznego wynagrodzenia. Aby zapewnić matce 

godny poziom życia w czasie urlopu macierzyńskiego 

Konwencja stanowi również, że ma ona prawo do 

„świadczeń pieniężnych”, ze wskazaniem, że 

minimalna wysokość takich świadczeń „[...] nie będzie 

niższa niż dwie trzecie poprzednich zarobków kobiety 

[...]”
4
 lub nie będzie niższa niż „świadczenia wypłacane 

w przypadku choroby lub czasowej 

niepełnosprawności, zgodnie z ustawodawstwem 

i regulacjami krajowymi”
5
, jeśli sytuacja gospodarcza 

państwa nie pozwala na inne rozwiązanie.  

 
„Urlop macierzyński nie może być  

krótszy niż 14 tygodni” 
 

W celu zapewnienia i podtrzymywania dobrych 

stosunków między pracownikami a pracodawcami oraz 

unikania obciążeń dla tych ostatnich, świadczenia te 

mają być wypłacane z obowiązkowego ubezpieczenia 

społecznego lub środków publicznych.  
 

                                                           
4
C183 – Konwencja dotycząca ochrony macierzyństwa; 

art. 6 ust. 3;  
5
C183 – Konwencja dotycząca ochrony macierzyństwa; 

art. 7 ust. 1; 

R191 – Zalecenia dotyczące ochrony 

macierzyństwa z 2000 r. (nr 191) 

Ponadto, jako środek zapobiegawczy, 

Międzynarodowa Organizacja Pracy wraz z Konwencją 

dotyczącą ochrony macierzyństwa wydała zbiór 

zaleceń, które mają na celu raczej zachęcanie, a nie 

zmuszanie, jej członków do stosowania dodatkowych 

zasad niezbędnych w procesie tworzenia 

bezpiecznego i zróżnicowanego środowiska pracy 

pozbawionego dyskryminacji, a także przygotować 

grunt dla przyszłych rewizji tej Konwencji.  

 

W niniejszej publikacji odnosimy się do R191 – 

Zaleceń dotyczących ochrony macierzyństwa z 

2000 r. (No 191)
6
, które zachęcają państwa 

członkowskie do stopniowego przyjmowania wyższych 

standardów niż te wynikające z konwencji, takich jak: 

wydłużenie urlopu macierzyńskiego do co najmniej 18 

tygodni, zwiększenie podstawy zasiłku do 100% 

wcześniejszych zarobków, pełny zakres świadczeń 

zdrowotnych dla matki i dziecka oraz innych środków 

związanych z ochroną zdrowia i zatrudnienia.   

 

Dyrektywa Rady 92/85/EWG 

Dyrektywa Rady 92/85/EWG również ustanawia dla 

wszystkich państw członkowskich Wspólnoty co 

najmniej 14-tygodniowy nieprzerwany urlop 

macierzyński, w tym „[...] co najmniej dwutygodniowy 

obowiązkowy urlop macierzyński, przyznawany przed 

                                                           
6
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:
0::NO::P12100_ILO_CODE:R191 
(http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z191.html) 

Urlop 
macierzyński 

http://accace.com/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R191
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R191
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i/lub po porodzie zgodnie z prawem krajowym i/lub 

praktyką. [...]”.
7
  

 

Ponadto dyrektywa stanowi, że podczas urlopu 

macierzyńskiego, wypłacanie zasiłku jest 

obowiązkowe. Minimalna wysokość zasiłku określana 

jest jako minimum gwarantowane w przepisach 

krajowych w przypadku choroby, co nie oznacza w 

żaden sposób, że urlop macierzyński powinien być 

definiowany jako rodzaj urlopu chorobowego.  

 
 

                                                           
7
Dyrektywa Rady 92/85/EWG; art. 8 ust. 2;  

http://accace.com/


 

 

 

 

 

 

 

Mimo że niektóre kraje należą do tych samych 

wspólnot, są bardzo zróżnicowane pod kątem 

wdrażania dyrektyw i konwencji na poziomie krajowym. 

Na przykład w kontekście Konwencji MOP dotyczącej 

macierzyństwa: spośród dziesięciu analizowanych 

krajów, wszystkie są członkami MOP, ale tylko sześć z 

nich faktycznie ratyfikowało Konwencję
8
 (Węgry, 

Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia i Serbia).  

 

  „Wdrażanie dyrektyw  

lub konwencji dotyczących macierzyństwa  

jest zróżnicowane na poziomie krajowym” 
 

Poza spełnieniem minimalnych wymagań wynikających 

z tej konwencji, tych sześć państw prezentuje bardzo 

różne ustalenia dotyczące urlopu macierzyńskiego w 

zakresie warunków, zasiłku i czasu trwania, głównie 

dlatego że wymagania te mają być stosowane z 

uwzględnieniem możliwości ekonomicznych oraz 

lokalnego prawa każdego państwa członkowskiego.  

 
Większość państw, w szczególności tych, które 

ratyfikowały Konwencję dotyczącą macierzyństwa 

MOP, ustanawia warunki dotyczące okresu 

zatrudnienia przed urodzeniem dziecka, które trzeba 

spełnić, aby otrzymywać standardowy zasiłek przyjęty 

na poziomie krajowym. Warunki te są uzasadnione 

tym, że zasiłek pochodzi z krajowych instytucji 

ubezpieczeń społecznych — bezpośrednio lub za 

pośrednictwem pracodawcy, a w związku z tym z 

funduszu składek, do którego pracownik wpłacał 

odpowiednie kwoty w minionych wymaganych 

miesiącach.  

 

                                                           
8
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO
:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328 

„Większość krajów ustanawia warunki  

dotyczące okresu zatrudnienia przed 

urodzeniem dziecka,  

które trzeba spełnić, aby otrzymać 

standardowy zasiłek” 
 

 

Zasiłek macierzyński jest obsługiwany pośrednio przez 

krajowe instytucje społeczne w krajach takich jak 

Chorwacja, Rumunia i Serbia, gdzie zasiłek wypłacany 

jest przez pracodawcę, który następnie odbiera takie 

kwoty od państwa.  

 

Jak widać na rys. A.2 (strzałki po lewej stronie), jeśli 

chodzi o warunki ustalone dla wypłaty zasiłku, 

większość badanych krajów nie ustanawia 

wcześniejszych okresów nieprzerwanego zatrudnienia 

przed urodzeniem dziecka, a raczej minimalne etapy 

wpłacania składek w ciągłym okresie. Dobrze ilustrują 

to przypadki Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii, 

Słowacji, Słowenii oraz Serbii. W tej kategorii państw, 

które wymagają minimalnej liczby miesięcy wpłacania 

składek do władz państwowych, Rumunia ma najmniej 

surowe wymogi — co najmniej 22 dni objęcia 

ubezpieczeniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Za nią 

lokuje się Serbia, gdzie obowiązuje system stopniowy. 

W związku z tym matki w Serbii mogą otrzymywać 

tylko 30% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli były 

zatrudnione od 1 miesiąca do 3 miesięcy; 60% — jeżeli 

poprzedni okres zatrudnienia wynosił od 3 do 6 

miesięcy; oraz maksymalnie 100% przeciętnego 

wynagrodzenia, jeśli matka był zatrudniona dłużej niż 6 

miesięcy. Co oznacza, że im dłuższy okres 

zatrudnienia, tym wyższy zasiłek. 

 

Warunki urlopu 

macierzyńskiego 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328
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A.2 

 
 
 

                        
Zarówno w Czechach, jak i na Słowacji pracownik 

musi płacić odpowiednie składki społeczne przez około 

9 miesięcy (270 dni) w ciągu ostatnich 2 lat. 

 

Węgry i Słowenia ustanowiły wymóg obowiązkowych 

12 miesięcy objęcia ubezpieczeniem w okresie 

ostatnich 2 (Węgry) i 3 lat (Słowenia). Mimo to, jak 

zobaczymy w następnym rozdziale, niektóre lokalne 

przepisy w odniesieniu do miesięcy, w których 

pracownik nie uzyskał żadnych dochodów, przewidują 

minimalną podstawę, zwykle obliczaną na podstawie 

minimalnego wynagrodzenia w danym kraju.   

  

http://accace.com/
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A.3 

Warunki określone w poprzednim rozdziale muszą być 

spełnione, aby możliwe było uzyskanie zasiłku 

macierzyńskiego w maksymalnym wymiarze, chociaż 

wymagana minimalna liczba miesięcy nie stanowi 

rzeczywistej liczby miesięcy uwzględnianej przy 

obliczaniu podstawy.  

 

Jak widać na rys. A.2 (strzałki prawe) i jak 

wyszczególniono na rys. A.3, istnieją trzy rodzaje 

podstawy zasiłku macierzyńskiego przyznawanego 

zatrudnionym kobietom w badanych 10 krajach. 

Podstawa może stanowić procent przeciętnego 

wynagrodzenia lub podstawę składki, obliczoną na 

określony okres, podstawę na dany dzień lub po prostu 

procent dochodu brutto z poprzedniego roku.   

 

Jak pokazano na rys. A.3, państwa wybierające 

średnią podstawę z dochodów osiągniętych w 

ostatnich miesiącach często stosują wartości 

procentowe przekraczające 85%, jeżeli pracownica 

spełnia warunki.  

 

 „Wymagana minimalna liczba miesięcy, o 

której była mowa w poprzedniej części, nie 

stanowi rzeczywistej  

liczby miesięcy uwzględnianych przy  

obliczaniu podstawy zasiłku” 
 

 

W Serbii, jeżeli warunki otrzymywania świadczenia nie 

są spełnione, stosowana wartość procentowa maleje 

proporcjonalnie do okresu zatrudnienia przed 

urodzeniem dziecka. W przypadku wcześniejszego 

Zasiłek 

macierzyński 

http://accace.com/
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zatrudnienia w okresie od 0 do 3 miesięcy — 30%; 3–6 

miesięcy — 60%; powyżej 6 miesięcy — 100%.  

 

 

 

 

Każdy kraj wyznacza minimalną i maksymalną 

wysokość zasiłku, odpowiadające jego sytuacji 

gospodarczej. Na przykład w Słowenii zasiłek nie 

może być niższy niż 55% minimalnego wynagrodzenia, 

które ma zastosowanie w odniesieniu do miesięcy 

brakujących do wymaganej liczby lat, natomiast na 

Ukrainie zasiłek nie może być niższy niż 25% 

miesięcznego minimum egzystencji dla osób 

niepełnosprawnych. Podobnie jak Słowenia, 

Chorwacja również ustala minimalną podstawę (około 

219 EUR) za miesiące, w których pracownica nie 

uzyskała żadnych dochodów, w celu osiągnięcia 

wymaganych 6 miesięcy do obliczania wysokości 

zasiłku. 

 

Niektóre państwa określiły także maksymalny limit. 

Zasiłek macierzyński w Czechach nie może 

przekroczyć 920 EUR miesięcznie. Tuż za Czechami 

plasuje się Słowacja z górną granicą 756 EUR. 

Rumunia ustaliła jeszcze wyższą granicę — 1747 EUR, 

a najbardziej hojne państwo w tym zakresie to Serbia, 

gdzie dopuszczalny limit wynosi 2800 EUR.  

 

Co ciekawe, większość krajów przedstawionych w 

niniejszym badaniu nie ustaliła górnych limitów. 

 
  

http://accace.com/


   

Strona | 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak już wcześniej wspomniano, obecnie ustalony przez 

Unię Europejską i Międzynarodową Organizację Pracy 

minimalny okres urlopu macierzyńskiego wynosi 14 

tygodni, z zaleceniem zagwarantowania matce 

minimalnego okresu niezbędnego do powrotu do 

dobrej formy fizycznej.  

 
„Międzynarodowa Organizacja Pracy 

sugeruje wydłużenie  

urlopu macierzyńskiego do 18 tygodni” 
 

Chociaż w ciągu ostatnich lat prowadzono liczne 

dyskusje na temat czasu trwania urlopu 

macierzyńskiego, Międzynarodowa Organizacja Pracy 

opublikowała już swoją propozycję wydłużenia urlopu 

macierzyńskiego do 18 tygodni w swoich Zaleceniach 

dotyczących ochrony macierzyństwa nr 191. Komisja 

Europejska poszła za jej przykładem i kilka lat później 

opracowała podobną propozycję wydłużenia urlopu 

macierzyńskiego do 18 tygodni, w tym obowiązkowych 

6 tygodni po porodzie.
9
   

 

 
 

 

 

 

A.4 

 

 

                                                           
9
 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG 

http://eur-lex.Europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0637:EN:NOT  
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0637:FIN:PL:HTML) 

Długość urlopu 

macierzyńskiego 

http://accace.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0637:EN:NOT
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W 2010 r. Parlament Europejski posunął się jeszcze 

dalej w ramach tego zagadnienia w swojej „rezolucji w 

sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 

92/85/EWG”
10

, dokumentu, w którym zaproponowano 

wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni. 

 

 

A.5 

 

Zanim będzie możliwe wdrożenie takich przepisów na 

poziomie krajowym, państwa członkowskie UE muszą 

uwzględnić w swoim ustawodawstwie co najmniej 14 

tygodni urlopu macierzyńskiego oraz „[...] co najmniej 

dwutygodniowy obowiązkowy urlop macierzyński, 

przyznawany przed i/lub po porodzie zgodnie z 

prawem krajowym i/lub praktyką. [...]”.
11

 Ponadto 

państwa członkowskie MOP, które ratyfikowały 

                                                           
10

 

http://www.Europarl.Europa.eu/sides/getDoc.do?typ
e=REPORT&reference=A7-2010-0032&language=EN  

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubR
ef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-
0032+0+DOC+XML+V0//PL)  
11

Dyrektywa Rady 92/85/EWG; art. 8 ust. 2;  

Konwencję dotyczącą ochrony macierzyństwa
12

 mają 

obowiązek ustanowienia minimum 6-tygodniowego 

obowiązkowego urlopu przed porodem.
13

  

 

Ponieważ w różnych państwach obowiązują różne 

sposoby wyrażania długości urlopu macierzyńskiego 

(w dniach, tygodniach, miesiącach), w przypadku 

krajów stosujących miesiące lub tygodnie długość 

urlopu macierzyńskiego będzie przeliczana na dni, aby 

ułatwić porównanie wszystkich 10 krajów 

analizowanych w badaniu. Jak widać na rys. A.4, A.5 i 

A.6, mimo że niektóre kraje należą do tych samych 

organizacji, na poziomie krajowym istnieją między nimi 

duże różnice. Różnice te widoczne są na przykładzie 

długości urlopów macierzyńskich, a także określanych 

limitów dni urlopu przed porodem i po porodzie. 

 

Ustawodawstwo Ukrainy, chociaż nie jest ona 

członkiem UE ani MOP, spełnia minimalne zalecenia w 

zakresie długości urlopu macierzyńskiego. Matkom 

przysługuje tam łącznie 126 dni, wyraźnie 

podzielonych na urlop przed porodem (56 dni) i urlop 

po porodzie (70 dni).  

 

Pozostałe analizowane państwa są bardziej elastyczne 

i wyznaczają tylko minimalne lub maksymalne wartości, 

dzięki czemu matki same decydują o długości urlopu 

przed porodem i po porodzie w zależności od własnych 

potrzeb — w ramach maksymalnego limitu miesięcy, 

tygodni lub dni urlopu macierzyńskiego. 

      

    „Obecnie krajem, w którym 

obowiązuje najdłuższy urlop macierzyński, 

jest Bułgaria” 

 

                                                           
12

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO
:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328 
13

C183 – Konwencja dotycząca ochrony 
macierzyństwa; art. 4 ust. 4; 

http://accace.com/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0032&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0032&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328
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Ograniczenia w zakresie urlopu przed porodem 

występują w Bułgarii, Chorwacji i na Węgrzech, 

natomiast Polska, Rumunia, Słowacja i Czechy w 

swoich lokalnych przepisach zawierają wskazania 

dotyczące urlopu poporodowego, jak widać na rys. A.4, 

A.5 i A.6, który ustanowiono zarówno z uwagi na 

powrót matki do formy, jak i zdrowy rozwój noworodka.  

Kraj, w którym kobietom przysługuje zdecydowanie 

najdłuższy urlop jest Bułgaria — jest to w sumie 410 

dni urlopu macierzyńskiego, w tym minimum 45 

obowiązkowych dni urlopu przed porodem.  

 

Drugim krajem, który określa limit urlopu 

przedporodowego jest Chorwacja, gdzie matkom 

przysługują 42 dni przed urodzeniem i 180 dni urlopu 

po urodzeniu dziecka. Węgry, gdzie urlop 

macierzyński jest krótszy, ustanowiły w lokalnych 

przepisach maksymalną długość urlopu przed porodem 

na 28 dni.  

 

Ograniczenia te wprowadzono po to, aby wspomagać i 

zapewniać właściwy powrót do zdrowia po urodzeniu 

dziecka, a także zdrowy rozwój noworodka, przy 

jednoczesnym przyznaniu minimum dni wolnych przed 

urodzeniem, zgodnie z zaleceniami.                                        

 

Jak opisano powyżej, wymienione wcześniej 

wnioski i zalecenia zostały wzięte pod uwagę przez 

większość państw członkowskich lub 

kandydujących na członków zarówno MOP, jak i 

UE, które wdrożyły już urlopy macierzyńskie w 

łącznym wymiarze co najmniej 18 tygodni, z czego 

6 lub więcej tygodni stanowi urlop po porodzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.6 

  

http://accace.com/
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Urlop macierzyński i wszelkie powiązane z nim środki 

ochrony zdrowia i zatrudnienia początkowo stworzono 

wyłącznie z myślą o kobietach, które w trakcie tego 

procesu są narażone na trudności fizyczne, 

psychologiczne i ekonomiczne. Jednak w związku ze 

sporami dotyczącymi równości kobiet i mężczyzn na 

całym świecie, coraz bardziej widoczne jest 

zaangażowanie ojców w okresie po porodzie.  

 

„Przyczyniając się do równości  

kobiet i mężczyzn, ojcowie coraz częściej  

angażują się w okresie po urodzeniu dziecka” 
 

 

Zazwyczaj ojcowie angażują w opiekę nad dzieckiem w 

trakcie urlopu rodzicielskiego, ale są kraje, w których 

przysługuje im również specjalny urlop dla ojców 

czasami zwany urlopem ojcowskim, którego nie należy 

mylić z urlopem rodzicielskim. Specjalny urlop dla ojca 

może trwać kilka dni lub nawet kilka tygodni.  

„Urlopu ojcowskiego nie należy  

mylić z urlopem rodzicielskim” 
 

W Rumunii na przykład, ojciec ma prawo do 5 dni 

urlopu ojcowskiego, które można wykorzystać w trakcie 

urlopu matki i przedłużyć do 15 dni pod warunkiem 

uczestnictwa w specjalnym kursie. Podobnie ojcowie w 

Bułgarii mają prawo do 15 dni kalendarzowych urlopu 

od dnia, w którym dziecko opuściło szpital. 

 

W Czechach i na Słowacji, matki mają prawo do co 

najmniej 6 tygodni urlopu po porodzie, a od 7. 

tygodnia, jeśli rodzice tak postanowią i jeśli drugi rodzic 

spełnia odpowiednie warunki, prawa i obowiązki z 

tytułu urlopu macierzyńskiego mogą zostać 

przeniesione na ojca.  

 

Chociaż promuje się równouprawnienie, większość 

państw woli zapewnić matce jak najwięcej czasu z 

noworodkiem, z myślą o zapobieganiu 

nieprawidłowemu rozwojowi dziecka. Dlatego w 

Polsce, ojcowie mają prawo do urlopu ojcowskiego 

dopiero po pierwszych 14 tygodniach życia dziecka. 

Natomiast w Bułgarii, kraju z najdłuższym urlopem 

macierzyńskim, prawo to może być przeniesione na 

ojca dopiero 6 miesięcy po narodzinach dziecka. 

 

  

Przypadki 
szczególne:  

Prawa ojców 

http://accace.com/
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Ponieważ urlop macierzyński przyznawany jest nie 

tylko w celu ochrony zdrowia matek, które potrzebują 

czasu na powrót do formy, ale także dla ochrony 

noworodka, na Węgrzech, w Polsce i Serbii warunki 

dotyczące urlopu macierzyńskiego i zasiłku obowiązują 

też w przypadku adopcji.  

 

„Urlop macierzyński zapewnia ochronę  

zdrowia matki oraz  

ochronę noworodka” 
 

 

Jak zauważyliśmy w poprzednich przypadkach, w 

Czechach i na Słowacji obowiązują podobne warunki. 

W przypadku adopcji różnica między tymi dwoma 

krajami wynosi 6 tygodni: w Czechach pracownik ma 

prawo do 22 — a na Słowacji do 28 — tygodni urlopu.  

 

Na Ukrainie z drugiej strony nie obowiązują tak 

przychylne przepisy. W przypadku adopcji dziecka 

bezpośrednio ze szpitala pracownikowi przysługuje 56 

dni urlopu z możliwością przedłużenia do 70, w 

przypadku adopcji większej liczby dzieci.               

 

„Na Ukrainie nie obowiązują bardzo  

przychylne przepisy dotyczące  

urlopu macierzyńskiego w przypadku 

adopcji” 
 

 

W Chorwacji sytuacja wygląda jeszcze inaczej, 

ponieważ długość urlopu, do którego pracownik jest 

uprawniony w przypadku adopcji, zależy od wieku 

dziecka. Nie dotyczy to wyłącznie adopcji noworodków. 

W związku z tym długość urlopu w przypadku adopcji 

może wynieść: 

 

 6 miesięcy, jeśli dziecko ma poniżej 3 lat 

 5 miesięcy, jeśli dziecko ma od 3 do 5 lat 

 4 miesiące, jeśli dziecko ma od 5 do 18 lat.  

 

Co więcej, istnieje również możliwość wydłużenia tego 

okresu o 60 dni w szczególnych przypadkach, takich 

jak: adopcja bliźniaków, adopcja dziecka, które jest 

trzecim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie, 

samozatrudnienie przybranego rodzica lub adopcja 

dziecka niepełnosprawnego.  

  

Przypadki 
szczególne: 

Adopcja    

 

http://accace.com/
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Dyrektywa Rady 2010/18/UE 

Jak wspomniano we wprowadzeniu urlop rodzicielski 

zdefiniowano w dyrektywie Rady 2010/18/UE. Ma być 

to „[...] ważny środek godzenia obowiązków 

zawodowych i rodzinnych oraz promowania równych 

szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet [...]”
14

. 

Dyrektywa Rady 2010/18/UE wprowadza obowiązkowy 

urlop rodzicielski, mający obecnie zastosowanie do 

wszystkich państw członkowskich UE, a także 

uwzględniany przez państwa przystępujące i 

kandydujące. Zmieniona dyrektywa z 2010 r. 

ustanawia minimalny okres 4 miesięcy urlopu 

rodzicielskiego i promuje równość mężczyzn i kobiet 

poprzez wskazanie, że prawo do urlopu w zakresie co 

najmniej jednego z czterech miesięcy nie będzie mogło 

być przenoszone.  

 

„Zmieniona dyrektywa z 2010 r. ustanawia  

minimalny okres 4 miesięcy urlopu 

rodzicielskiego” 
 

 

Tak jak urlop macierzyński ma na celu zapewnienie 

zdrowia oraz bezpieczeństwa matki i dziecka, urlop 

rodzicielski ma raczej za zadanie promować „równy 

podział obowiązków rodzinnych”, jak wspomniano w 

uwagach ogólnych dyrektywy, i w związku z tym 

zachęcanie ojców do aktywnego zaangażowania w 

pierwszych latach życia dziecka. Długość urlopu 

powinna przekraczać 4 miesięcy w krajach UE, a co 

najmniej jeden miesiąc urlopu rodzicielskiego powinien 

być przyznany bez możliwości przenoszenia
15

. Prawo 

                                                           
14

Dyrektywa Rady 2010/18/UE; Preambuła; 
15

DYREKTYWA RADY 2010/18/UE, klauzula 2 ust. 2; 

to powinno być wykorzystane do ukończenia przez 

dziecko 8 lat — w przypadku adopcji
16

.  

 

„Urlop rodzicielski jako promowanie  

równego podziału obowiązków rodzinnych” 
 

Wracając do 10 analizowanych krajów, jak widać na 

rys. A.7, obowiązują różne ograniczenia urlopu 

rodzicielskiego związane z wiekiem dziecka, ale w 

niewielu krajach rodzice mogą ubiegać się o to prawo 

do momentu ukończenia przez dziecko 8 lat — wyjątek 

stanowią Chorwacja i Bułgaria. Ten środek jest 

uzasadniony, jeśli weźmiemy pod uwagę konieczność 

wykorzystania urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po 

urlopie macierzyńskim, a większość rodziców decyduje 

się na zachowanie takiej ciągłości.  

 

W Bułgarii rodzice mają prawo do urlopów 

wychowawczych do momentu ukończenia przez 

dziecko 2 lat.  Później każdemu rodzicowi przysługuje 

6 miesięcy bezpłatnego urlopu do momentu 

ukończenia przez dziecko 8 lat. Każdy z rodziców 

może przenieść na drugiego rodzica do 5 miesięcy 

bezpłatnego urlopu. Mimo to państwo zachęca 

rodziców do powrotu do pracy, zanim dziecko skończy 

2 lata, oferując im 50% zasiłku w pozostałym okresie. 

 

Jeden z najkrótszych urlopów rodzicielskich 

ustanowiony jest przez prawo krajowe Chorwacji, gdzie 

rodzice mają prawo korzystać z urlopu do ukończenia 

przez dziecko 8 lat, ale jego długość wynosi tylko 180 

dni, w przypadku pierwszego i drugiego dziecka, i 

może być zwiększona do 900 dni, począwszy od 

trzeciego dziecka lub w przypadku bliźniąt. Za to rodzic 

                                                           
16

DYREKTYWA RADY 2010/18/UE, klauzula 2 ust. 1; 

Urlop  
rodzicielski 
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otrzymuje maksymalny zasiłek obliczony jako 100% 

średniej wysokości sześciu ostatnich pensji. Cechą 

charakterystyczną urlopu rodzicielskiego w Chorwacji 

jest fakt, że jeśli rodzic zdecyduje się na przerwanie 

urlopu wychowawczego, powinien wziąć pod uwagę 

fakt, że jego część może trwać minimum 30 dni oraz, 

że w ciągu jednego roku może się zdecydować na 

urlop maksymalnie dwa razy. 

 

W Czechach i Polsce, nawet jeżeli w obu krajach 

urlop wychowawczy można wziąć do ukończenia przez 

dziecko 4 lat, polskim pracownikom przysługuje krótszy 

urlop rodzicielski, ponieważ maksymalny czas jego 

trwania ustalono na 3 lata. Co więcej, w Polsce, w 

czasie urlopu rodzicielskiego, pracownik nie otrzymuje 

zasiłku, ale rząd gwarantuje składki emerytalne i 

zdrowotne rodzica. Natomiast w Czechach rodzic ma 

prawo do wykorzystania całości urlopu do ukończenia 

przez dziecko 4 roku życia, a otrzymywany zasiłek nie 

może przekroczyć 440 EUR miesięcznie.  

 
 

A.7 
 

Z prawa do urlopu rodzicielskiego można korzystać do momentu osiągnięcia przez dziecko wieku (w 
normalnych warunkach): 

 
 
 

 
Podobne warunki i długość urlopu wychowawczego 

obowiązują na Słowacji i Ukrainie, gdzie lokalne 

ustawodawstwo przewiduje urlop rodzicielski w pełnym 

wymiarze do ukończenia przez dziecko 3 lat. 

Faktyczna długość urlopu ustalana jest na podstawie 

daty zakończenia urlopu macierzyńskiego. Na 

Słowacji, w czasie urlopu rodzicielskiego rodzic jest 

uprawniony do zasiłku w wysokości ok. 200 EUR 

miesięcznie. Zasiłek ten nie jest tak wysoki na Ukrainie, 

gdzie górna granica to około 110 EUR, ale zaletą jest 

http://accace.com/
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to, że urlop rodzicielski może być wykorzystany w 

całości lub w części przez ojca, babcię, dziadka lub 

innych krewnych dziecka faktycznie opiekujących się 

nim, lub przez osobę, która adoptowała lub sprawuje 

opiekę nad dzieckiem. Osoby, o których mowa 

powyżej, mogą pracować w niepełnym wymiarze 

godzin lub w domu. Jednocześnie osoba taka 

zachowuje prawo do otrzymywania pomocy w okresie 

urlopu na opiekę nad dzieckiem. Pomoc udzielana jest 

dla każdego dziecka przez Ministerstwo Pracy i Opieki 

Społecznej w miejscu zamieszkania uprawnionego. 

 

Węgry i Rumunia opracowały inny system, w którym 

długość urlopu rodzicielskiego jest związana z 

wypłacanym zasiłkiem. Na Węgrzech po zakończeniu 

przez matkę urlopu rodzicielskiego do ukończenia 

przez dziecko dwóch lat — podczas którego 

otrzymywała 70% dochodu brutto — urlop można 

przedłużyć o rok, ale ze stałym zasiłkiem w wysokości 

96 EUR miesięcznie i możliwością pracowania 

maksymalnie 30 godzin tygodniowo w trakcie tej 2 

części urlopu rodzicielskiego. Ponadto druga część 

urlopu rodzicielskiego może być wykorzystana przez 

dziadków. W Rumunii również funkcjonują dwa urlopy 

rodzicielskie, ale w przeciwieństwie do sytuacji na 

Węgrzech są to 2 oddzielne urlopy, a rodzic musi 

dokonać wyboru, kierując się względami finansowymi i 

zawodowymi. Zasiłek podczas urlopu rodzicielskiego 

wykorzystywanego do ukończenia przez dziecko 1 

roku życia ma górną granicę w okolicach 777 EUR 

miesięcznie, natomiast podczas urlopu 

wykorzystywanego do ukończenia przez dziecko 

drugiego roku życia — w okolicach 274 EUR 

miesięcznie, ze wskazaniem, że w obu przypadkach 

drugi rodzic ma prawo do jednego miesiąca 

obowiązkowego urlopu, którego nie można przenieść. 

Jeśli rodzic wraca z urlopu wychowawczego przed 

terminem, państwo pokrywa dodatek motywacyjny w 

wysokości 115 EUR miesięcznie przez okres pozostały 

do jego zakończenia.   

 

W Słowenii, urlop rodzicielski trwa 260 dni, w czasie 

których przysługuje zasiłek w wysokości 90% średniej z 

ostatnich 12 pensji brutto pracownika. W przypadku 

adopcji urlop trwa 150 dni, jeśli dziecko ma poniżej 4 

lat, lub 120 dni, jeżeli dziecko ma od 4 do 10 lat. 

  

http://accace.com/
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Oprócz zasiłku macierzyńskiego i urlopu 

rodzicielskiego w niektórych krajach władze lokalne 

oferują jednorazowe świadczenie za urodzenie 

pierwszego dziecka, np. w Czechach lub za urodzenie 

każdego dziecka, np. w Bułgarii, na Węgrzech, w 

Chorwacji, Polsce i w szczególnych okolicznościach w 

Serbii, Słowenii, Słowacji i na Ukrainie.  

 

Świadczenie wypłacane wyłącznie po urodzeniu 

pierwszego dziecka w Czechach stanowi równowartość 

około 520 EUR, a przypadku ciąży mnogiej wzrasta do 

780 EUR. Prawo do zasiłku przysługuje wyłącznie 

rodzinom o średnim dochodzie netto niższym niż 2,4 

minimum egzystencji, wyznaczonego we wskazanym 

okresie przed porodem. 

 

„Niektóre państwa oferują jednorazowe 

 świadczenie za każde narodzone dziecko” 

 

 

A.8 

 

Inne  
świadczenia 
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Wśród 4 państw wymienionych powyżej, które oferują 

świadczenia dotyczące każdego urodzonego dziecka, 

Bułgaria jest jedynym krajem, który oferuje różne 

kwoty. W przybliżeniu są one następujące: 128 EUR 

po urodzeniu pierwszego dziecka, 307 EUR — po 

urodzeniu drugiego oraz 102 EUR po urodzeniu 

każdego kolejnego dziecka.  

 

Na Węgrzech, za każde urodzone dziecko rodzic 

otrzymuje około 215 EUR lub 287 EUR w przypadku 

bliźniąt, natomiast w Chorwacji kwota ta wzrasta do 

około 306 EUR. W Polsce świadczenie to wynosi 

około 242 EUR dla każdego dziecka, a w przypadku 

mnogiej ciąży wartość ta mnożona jest przez liczbę 

dzieci. 

Serbia wspiera rodziny o niskich dochodach i oferuje 

jednorazowe świadczenie w wysokości około 302 EUR. 

Kwota ta wzrasta w przypadku kolejnych narodzin, gdy 

spełnione są minimalne wymagania. Podobnie jest w 

Słowenii, gdzie władze lokalne oferują jednorazowe 

świadczenie tylko wtedy, gdy miesięczny dochód na 

członka rodziny nie przekracza 632 EUR. Rodziny, 

które spełniają te wymagania, otrzymują świadczenie o 

wartości 281 EUR. 

 

Na Słowacji świadczenie za każde urodzone dziecko 

wynosi około 151 EUR i wzrasta do 227 EUR w 

przypadku urodzenia bliźniąt oraz 303 EUR — w 

przypadku trojaczków. Ponadto dodatkowe 678 EUR 

wypłacane jest za pierwsze troje dzieci, jeśli przeżyją 

co najmniej 28 dni.  

 

Na Ukrainie system jest zupełnie inny. Tam jeśli rodzic 

złoży wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia lub 

adopcji, otrzyma jednorazowy zasiłek w wysokości 929 

EUR, do którego Ministerstwo Pracy i Opieki 

Społecznej dokłada dodatkowe miesięczne 

świadczenia. Dodatkowe świadczenia rosną 

proporcjonalnie do liczby urodzonych dzieci. W 

przybliżeniu wyglądają one następująco: 77 EUR przez 

24 miesięcy — pierwsze dziecko, 97 EUR przez 48 

miesięcy — drugie dziecko i 154 EUR przez 72 

miesięcy — trzecie dziecko. 
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Accace jest wiodącą firmą zajmującą się outsourcingiem i doradztwem, która świadczy kompleksowe 

usługi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, płac i administracji kadr, doradztwa podatkowego, 

a także usługi korporacyjne. 

 

W ubiegłym roku firma Accace, wywodząca się z regionu Europu Środkowo-Wschodniej, rozpoczęła 

strategiczną ekspansję poza kraje tego regionu i zaczęła oferować pełen zakres usług na całym świecie 

za pośrednictwem nowo utworzonych oddziałów Accace oraz zaufanych wieloletnich partnerów.  

 

Obecnie Accace posiada i obsługuje biura w następujących państwach: 

 

Czechy I Niemcy I Węgry I Polska 

Rumunia I Słowacja I Ukraina I Wielka Brytania  

 

Kolejnych 12 państw jest obsługiwanych za 

pośrednictwem zaufanych firm partnerskich: 

 

Austria I Brazylia I Bułgaria I Chorwacja I Chiny Indie I 

Luksemburg I Holandia I Rosja I Serbia Słowenia I USA 

 

 
Zachęcamy do odwiedzenia strony 

www.accace.com lub kontaktu za pośrednictwem: 
 

 

Kontakt 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat badania prosimy o kontakt:  

Mihaela Pašek-Virlan, Dyrektor ds. Rozwoju Działalności Grupy i Marketingu 

E-mail: mihaela.virlan@accace.com  
 

Należy pamiętać, że niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i została przygotowana w celu uzyskania ogólnego 

wyobrażenia o omawianym zagadnieniu. Lokalne i międzynarodowe przepisy cały czas się zmieniają, w związku z tym niektóre 

informacje mogły ulec zmianie po zakończeniu badania. Ponadto niniejsza publikacja nie stanowi profesjonalnej porady i Accace 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie odpowiada prawnie za potencjalne zagrożenia i szkody spowodowane 

podejmowaniem działań w oparciu o informacje przedstawione w niniejszym dokumencie.  

O Accace 

 

http://accace.com/
http://www.accace.com/
http://www.accace.com/
http://www.linkedin.com/company/728372
https://twitter.com/Accace_Global
https://www.facebook.com/Accace?ref=hl
https://plus.google.com/103308825712577195273/posts
https://www.xing.com/companies/accace

