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Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Q

chciałbym analizować problem rozpoczynania urlopu macierzyńskiego przysługuj ącego

rodzicom dzieci, które urodziły się przed terminem (wcześniaków).

Docierają do mnie postulaty, by w przypadku urodzenia wcześniaka urlop macierzyński

rozpoczynał swój bieg dopiero w dniu wypisania dziecka ze szpitala. Uzasadnienie tego postulatu

wypływa z faktu, iż dziecko urodzone przed terminem musi przebywać dłuższy czas w szpitalu pod

opieką personelu medycznego. W tym okresie rodzice dziecka nie sprawują osobiście nad nim

opieki, chociaż zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica,

która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu

może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. Pomimo aprobaty

konieczności zapewnienia matce zwolnienia od świadczenia pracy w okresie połogu, widać

wyraźnie, że rodzice dziecka tracą tę część urlopu macierzyńskiego, która przypada na okres pobytu

dziecka w szpitalu.

Sądzę, że byłoby wskazane wprowadzenie takiej regulacji prawnej, która w przypadku

narodzin wcześniaka gwarantowałaby kobiecie czas na powrót do sił po porodzie i równocześnie

pozwalałaby na wykorzystanie przez rodziców należnego im urlopu macierzyńskiego w pełnym

wymiarze po powrocie dziecka ze szpitala.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz.U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie zgłoszonej

propozycji umożliwiającej kobiecie wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w czasie dla niej

najbardziej dogodnym.
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Odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia 04.09.2013r. znak: ZSS!500!27/2013/JZ

uprzejmie wyjaśniam, że podzielam Pana troskę dotyczącą szczególnej sytuacji matek

wcześniaków i konieczności wnikliwego analizowania wszelkich kwestii z tym związanych.

Jednak pragnę zwrócić uwagę na obowiązujące rozwiązania prawne, które gwarantują

pracownicy skorzystanie z pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia

dziecka wymagającego opieki szpitalnej. Zgodnie bowiem z art. 181 Kodeksu pracy, w razie

urodzenia takiego dziecka pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu

macierzyńskiego. pozostałą cześć urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym.

po wyjściu dziecka ze szpitala. Zatem łączny wymiar urlopu macierzyńskiego

wykorzystywanego przez pracownicę w dwóch częściach, ze względu na pobyt dziecka

w szpitalu (co w praktyce często ma miejsce w przypadku porodów przedwczesnych) — nie

ulega zmianie. Także czas pobytu dziecka w szpitalu (nawet kilkumiesięczny) nie wpływa

na długość urlopu macierzyńskiego wykorzystywanego przez pracownicę po wyjściu dziecka

ze szpitala. W przypadku porodu przedwczesnego będzie to bowiem różnica między pełnym

wymiarem urlopu macierzyńskiego (ewentualnie pomniejszonym o część wykorzystaną

przed porodem wynoszącą. zgodnie z art. 180 3 Kodeksu pracy. nie więcej niż 6 tygodni)

i 8 tygodniami urlopu, przypadającymi bezpośrednio po porodzie.



Należy dodać, że zgodnie z art. 53 ustawy o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownica otrzymuje zasiłek

opiekuńczy, jeżeli lekarz uzna, że zachodzi konieczność zapewnienia opieki matki

nad dzieckiem hospitalizowanym i wystawi zaświadczenie lekarskie druk ZUS ZLA

(maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tego tytułu wynosi 60 dni). Zatem

w przypadku stwierdzonej przez lekarza konieczności sprawowania bezpośredniej opieki

nad dzieckiem przez matkę, pracownica może, po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu

macierzyńskiego przypadającego po porodzie, skorzystać z zasiłku opiekuńczego. W razie

gdy pracownica nie korzysta z zasiłku opiekuńczego, przerwanie urlopu macierzyńskiego

w związku z hospitalizacją dziecka powinno oznaczać powrót pracownicy do pracy.

Poza tym pracownica — matka wcześniaka (wcześniaków) ma prawo do dodatkowego

urlopu macierzyńskiego na ogólnych zasadach, który obecnie wynosi do 6 tygodni

w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz do 8 tygodni

w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Bezpośrednio

po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje jej prawo do urlopu

rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu

rodzicielskiego może korzystać również pracownik — ojciec wychowujący dziecko.

Urlop wychowawczy przysługuje natomiast pracownikom — rodzicom dziecka

w wymiarze do 3 lat, do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Pracownik — oj ciec wychowujący dziecko, także w przypadku wcześniaka, ma prawo

do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia

przez dziecko 12 miesiąca życia.

Problematyka urlopu macierzyńskiego na poziomie europejskim jest regulowana

dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia

środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic

w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią. Dyrektywa nie

odnosi się jednak do sytuacji dzieci urodzonych przedwcześnie. Należy jednak zwrócić

uwagę, iż stosownie do art. 3 ust. 3 ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji

Nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa okres urlopu,

który ma być wykorzystany obowiązkowo po porodzie zostanie określony przez

ustawodawstwo krajowe, nie będzie on jednakże w żadnym wypadku krótszy niż sześć

tygodni. Wypada w tym miejscu zauważyć, że odpowiada to okresowi połogu, w czasie

którego w organizmie kobiety następuje cofanie się zmian spowodowanych ciążą i porodem.



Zatem celem urlopu macierzyńskiego jest nie tylko opieka nad nowonarodzonym dzieckiem,

ale także ochrona zdrowia kobiety oraz regeneracja jej sił w związku z ciążą i porodem.

Rezygnacja z części bezpośrednio przypadającej po porodzie pozbawiałaby tę pracownicę

części urlopu macierzyńskiego realizującej ten cel. Poza tym powinna być zachowana

równowaga dotycząca udzielania urlopów macierzyńskich pracownicom - matkom, które

urodziły dziecko w terminie i pracownicom - matkom wcześniaków.

Ponadto pragnę zapewnić, że wszystkie zgłaszane propozycje dotyczące wspierania

rodzicielstwa są przeze mnie wnikliwie analizowane nie tylko w wymiarze prawnym,

ale także społecznym. Przy dokonywaniu tej analizy należy brać bowiem pod uwagę oba cele

urlopu macierzyńskiego.
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