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1615
USTAWA
z dnia 16 listopada 2006 r.
o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa
Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 180 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. Pracownicy przys∏uguje urlop macierzyƒski
w wymiarze:
1)18 tygodni przy pierwszym porodzie,
2) 20 tygodni przy ka˝dym nast´pnym porodzie,
3) 28 tygodni w przypadku urodzenia wi´cej
ni˝ jednego dziecka przy jednym porodzie.
§ 2. Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyj´∏a dziecko na wychowanie jako rodzina zast´pcza, z wyjàtkiem rodziny zast´pczej pe∏niàcej zadania
pogotowia rodzinnego, przys∏uguje urlop
macierzyƒski w wymiarze 20 tygodni równie˝ przy pierwszym porodzie.”;
2) art. 183 otrzymuje brzmienie:
„Art. 183. § 1. Pracownik, który przyjà∏ dziecko na
wychowanie i wystàpi∏ do sàdu opiekuƒczego z wnioskiem o wszcz´cie
post´powania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjà∏
dziecko na wychowanie jako rodzina zast´pcza, z wyjàtkiem rodziny
zast´pczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do
18 tygodni urlopu na warunkach
urlopu macierzyƒskiego, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do ukoƒczenia przez
dziecko 7 roku ˝ycia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podj´to
decyzj´ o odroczeniu obowiàzku
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935 i Nr 217, poz. 1587.

szkolnego, nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia przez nie 10 roku ˝ycia. Przepisy art. 180 § 5—7 stosuje si´ odpowiednio.
§ 2. Je˝eli pracownik, o którym mowa
w § 1, przyjà∏ dziecko w wieku do
7 roku ˝ycia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podj´to decyzj´
o odroczeniu obowiàzku szkolnego,
do 10 roku ˝ycia, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu
macierzyƒskiego.”;
3) po art. 183 dodaje si´ art. 1831 w brzmieniu:
„Art. 1831. § 1. Przy udzielaniu urlopu macierzyƒskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyƒskiego tydzieƒ urlopu
odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
§ 2. Je˝eli pracownica nie korzysta
z urlopu macierzyƒskiego przed
przewidywanà datà porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyƒskiego jest dzieƒ porodu.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 267) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zasi∏ek macierzyƒski przys∏uguje ubezpieczonej,
która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo
w okresie urlopu wychowawczego:
1) urodzi∏a dziecko;
2) przyj´∏a na wychowanie dziecko w wieku do
7 roku ˝ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj´to decyzj´ o odroczeniu obowiàzku
szkolnego — do 10 roku ˝ycia, i wystàpi∏a do
sàdu opiekuƒczego w sprawie jego przysposobienia;
3) przyj´∏a na wychowanie w ramach rodziny zast´pczej, z wyjàtkiem rodziny zast´pczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko
w wieku do 7 roku ˝ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj´to decyzj´ o odroczeniu obowiàzku szkolnego — do 10 roku ˝ycia.”.
Art. 3. 1. Wymiar urlopu macierzyƒskiego i urlopu
na warunkach urlopu macierzyƒskiego, o którym mowa w art. 180 § 1 i § 2 oraz art. 183 § 1 Kodeksu pracy
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´
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tak˝e do pracownic i pracowników korzystajàcych z takiego urlopu w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, z zastrze˝eniem art. 4.

noÊci okreÊlone w art. 181 Kodeksu pracy albo
z powodu korzystania z urlopu bezp∏atnego albo
z urlopu wychowawczego.

2. Wymiar urlopu macierzyƒskiego, o którym mowa w art. 180 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ tak˝e do pracownic,
które ∏àcznie spe∏niajà nast´pujàce przes∏anki:

Art. 4. Pracownice i pracownicy korzystajàcy
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy z urlopu na warunkach
urlopu macierzyƒskiego jako rodzina zast´pcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem: wielodzietna lub
specjalistyczna, zachowujà prawo do tego urlopu
w dotychczasowym wymiarze.

1) urodzi∏y dziecko w dniu 1 stycznia 2006 r. lub póêniej i do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie wykorzysta∏y ca∏ego urlopu macierzyƒskiego lub jego cz´Êci;
2) w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy nie korzystajà
z urlopu macierzyƒskiego ze wzgl´du na okolicz-

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

