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pragnę zwrócić Pani uwagę na zagadnienie związane z uprawnieniami pracowników —

opiekunów dzieci, określonymi w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst

jedn.: Dz. U. z 1998 r,, Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

W myśl art. 188 Kodeksu pracy „pracownikowi wychowującemu przynajnmiej jedno

dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni,

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”. Pracownikowi przysługują więc jedynie dwa dni wolne

od pracy bez względu na to, czy wychowuje on jedno czy więcej dzieci.

Kierując się dobrem dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, doszedłem do

przekonania, że całkowicie zasadne jest wprowadzenie przedziału liczby dzieci w rodzinie, od

którego zależałaby liczba dni wolnych przysługuj ących pracownikowi, tak aby rozróżnić sytuację

pracownika, który wychowuje jedno dziecko, i takiego który wychowuje pięcioro dzieci.

Mając powyższe na względzie dwukrotnie zwracałem się do Ministra Pracy i Polityki

Społecznej, z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do

przystosowania aktuaLnego stanu prawnego do potrzeb pracowników — opiekunów dzieci.

Wystąpiłem również do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania z prośbą o zajęcie

stanowiska i wskazanie, czy przedmiotowe przepisy nie naruszają konstytucyjnej zasady równego

traktowania.

Minister Pracy i Polityki Społecznej wskazał, że z dwóch dodatkowych dni na opiekę nad

dzieckiem mogą skorzystać, według wyboru pracownik lub pracownica, mogą oni również

podzielić się dniami wolnymi. Minister wskazał, że uprawnienie przyznane pracownikom —

opiekunom dzieci na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, stanowi tylko uzupełnienie szeregu

przepisów związanych z rodzicielstwem, takich jak: urlop macierzyński, dodatkowy urlop

macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu



macierzyńskiego, przerwy w pracy na karmienie piersią, szeregu norm ochronnych dla

pracowników w obszarze czasu pracy i organizacji procesu pracy, oraz przepisów umożliwiających

elastyczne dostosowanie systemu pracy do potrzeb pracownika — opiekuna dziecka lub dzieci.

Zwrócono także uwagę na skutki finansowe, jakie rodziłoby wprowadzenie proponowanej zmiany

dla pracodawców, są to bowiem dni wolne z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wypłacanego

przez pracodawcę.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wskazała, że dla celów określenia,

czy nie została naruszona zasada równego traktowania, a także zasada sprawiedliwości społecznej

w kontekście art. 71 ust 1 Konstytucji, zasadne będzie zbadanie zagadnienie konstytucyjności

przepisu przez Trybunał Konstytucyjny.

Problem zgodności art. 188 Kodeksu pracy z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa

dostrzegł również, w skierowanym do mnie 4 kwietnia 2013 r. liście Prezes Naczelnej Rady

Adwokackiej. Zwrócił on uwagę, że przepis w swoim obecnym brzmieniu dyskryminuje dzieci

z rodzin wielodzietnych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 9 pkt 2a ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Praw Obywatelskich (tekstjedn.: Dz.U z 2001 r., Nr 14, poz. 147 z późn. zm.), zwracam się do Pani

Rzecznik z prośbą o rozważenie możliwości złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku

o stwierdzenie niezgodności w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.:

Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w części

wskazującej na przyznanie dwóch dni na opiekę nad dzieckiem bez względu na to, czy w rodzinie

wychowuje się jedno czy więcej dzieci.
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W załączeniu:

- Wystąpienie generalne do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
z 29 kwietnia 2013 r.
- Odpowiedź z 6 czerwca 2013 r. udzielona na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
- Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej
Rajewicz z 30 lipca 2013 r.
- Odpowiedź na wystąpienie skierowane do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
z 10 września 2013 r.
- Pismo skierowane do Rzecznika Praw Dziecka przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
Andrzeja Zwarę 4 kwietnia 2013 r.
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W odpowiei na wniosek Pana Rzecznika, złożony na podstawie art. 9 pkt 2a

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r.

Nr 14, poz. 147 ze zm.), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Wniosek dotyczy stwierdzenia niekonstytucyjności art. 188 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Z nadesłanej dokumentacji, dotyczącej korespondencji z Ministrem Pracy i Polityki

Społecznej i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz wystąpienia

Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej wynika, że zarzuty niekonstytucyjności art. 188

k.p. mogą dotyczyć naruszenia zasady równości wobec prawa oraz zakazu

dyskryminacji jednostki oraz zasady sprawiedliwości społecznej w związku z art. 71

ust. 1 Konstytucji.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że podjęte zostały w moim Biurze

prace nad zbadaniem możliwości skutecznego zakwestionowania konstytucyjności art.

188 Kodeksu pracy. W szczególności przeprowadzona zostanie analiza możliwości

stwierdzenia naruszenia przez ten przepis zasady równości i sprawiedliwości społecznej

w związku z prawem rodzin wielodzietnych do szczególnej pomocy władz publicznych

(art. 71 ust. 1 Konstytucji) w sytuacji, w której realizacja tego uprawnienia — jak większość

uprawnień rodzicielskich - obciąża pracodawcę (z tytułu prawa do opieki pracownik

zachowuje w ciągu roku kalendarzowego prawo do zwolnienia od pracy na 2 dni, z

zachowaniem prawa do wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę).

Po zakończeniu tych prac możliwe będzie zajęcie przez mnie stanowiska, o czym

niezwłocznie poinformuję Pana Rzecznika.
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W nawiązaniu do mojego poprzedniego pisma z dnia 24 października ub. r.
uprzejmie informuję, że otrzymałam odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na
wystąpienie w sprawie zgłoszonych przez Pana Rzecznika wątpliwości w zakresie
zgodności art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 ze zm.) z Konstytucją RP.

Kopię tej odpowiedzi przedkładam uprzejmie do wiadomości.

Kwestionowany przez Pana Rzecznika przepis dotyczy zwolnienia od pracy na
2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które przysługuje w ciągu roku
kalendarzowego pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do
14 lat. Z nadesłanej dokumentacji, dotyczącej przede wszystkim korespondencji Pana
Rzecznika Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw
Równego Traktowania, a także wystąpienia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
wynika, że zarzuty niekonstytucyjności tego przepisu mogą dotyczyć naruszenia zasady
równości wobec prawa, zakazu dyskryminacji oraz zasady sprawiedliwości społecznej
w powiązaniu z art. 71 Konstytucji.

W mojej ocenie przedstawiona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
argumentacja nie wskazuje na możliwość wysunięcia zarzutów, umożliwiających
skuteczne podważenie konstytucyjności tej regulacji. W szczególności należy podzielić
stanowisko, że ocena przepisów prawa pracy, związanych z pełnieniem przez
pracowników fnkcji rodzicielskich, powimla być przeprowadzona na tle pozostałych
przepisów Kodeksu pracy, określających różne uprawnienia pracownicze służące pełnieniu
tych funkcji, a także uwzględniać ostatnio przeprowadzone poszerzenie uprawnień poprzez
przyznanie pracownikom prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni,
niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie oraz wprowadzenie ustawą
z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 896) rozwiązań dotyczących elastycznego czasu pracy.
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Zwłaszcza te ostatnie rozwiązania mogą stanowić, obok już istniejących rozwiązań
prawnych, podstawę do uzgodnienia między pracownikiem i pracodawcą przedziału czasu,
w którym pracownik samodzielnie decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. Niewątpliwie -

rozwiązania te mogą rozszerzać możliwości godzenia obowiązków zawodowych
z pełnieniem funkcji rodzicielskich. Pozostaje oczywiście kwestia efektywności tych

rozwiązań, ale w tym zakresie ustawodawca zgodnie z przepisem art. 37 tej ustawy nałożył
na Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązek przedstawienia Sejmowi RP informacji
o realizacji przepisów ustawy po upływie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Można
już jednak obecnie przyjąć, że rozszerzone regulacje, umożliwiające dostosowanie
rozkładu pracy do indywidualnych potrzeb pracownika, osłabiają znaczenie
uprawnienia wynikającego z art. 188 k.p., utworzonego z myślą ułatwienia rodzicom
załatwiania spraw związanych z potrzebami dziecka.

Ponadto należy zauważyć, że realizacja tego uprawnienia odbywa się na koszt
pracodawcy, ponieważ korzystanie przez pracownika z dni opieki nad dzieckiem (dziećmi)
w wieku do 14 lat następuje z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wypłacanego przez
pracodawcę, a wysokość tego wynagrodzenia odpowiada wynagrodzeniu, jakie pracownik
otrzymywałby, gdyby nie korzystał ze zwolnienia od pracy. Nie bez znaczenia mogą być
także skutki finansowe związane z koniecznością zastępstwa nieobecnego pracownika lub
ponoszeniem kosztów pracy nadliczbowej innych pracowników.

Zgodnie z art. 71 konstytucji państwo, prowadząc politykę społeczną
i ekonomiczną, jest zobowiązane do uwzględniania dobra rodziny. Jednym z przejawów tej
polityki jest pomoc ze strony władz publicznych, udzielana rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Do szczególnej pomocy władz publicznych
mają prawo rodziny wielodzietne, a także niepełne. Pomoc ta obejmuje w szczególności
świadczenia określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1456). Obowiązek udzielania zwiększonej pomocy rodzinom
wielodzietnym adresowany jest do państwa, a nie do pracodawcy. Można zatem przyjąć, że
obciążanie takim obowiązkiem zatrudniających nie powinno jednocześnie skutkować
ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów finansowych.

Nie można wykluczyć, że zarzut naruszenia zasady równości i sprawiedliwości
poprzez brak zróżnicowania wymiaru udzielanego pracownikowi zwolnienia od pracy
z tytułu opieki w zależności od liczby wychowywanych dzieci w wieku do 14 lat nie
zostanie podzielony przez Trybunał Konstytucyjny. Orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego nie pozwala na przyjęcie poglądu zawartego w formule, w myśl której nie
wolno tworzyć prawa nieróżnicującego sytuacji prawnej podmiotów, których sytuacja
faktyczna jest w istotny sposób różna. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie
inaczej rozumie zasady równości. Stwierdza mianowicie, że: „omawiana zasada nakazuje

(...) nakładać jednakowe obowiązki, względnie przyznawać jednakowe prawa podmiotom
odznaczającym się tą samą cechą istotn a jednocześnie dopuszcza, lecz nie wymaga, by
nakładać różne obowiązki, względnie przyznawać różne prawa podmiotom, które taką
cechę posiadaj oraz podmiotom, które jej nie posiadają. Inaczej ujmując, nie można
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przyjąć, by z nakazu równego traktowania równych wynikał, logicznie albo instrumentalnie,
nakaz nierównego traktowania nierównych”. Powołał się przy tym na swój wyrok z 24
kwietna 2001 r., sygn. U 9/OO (OTK ZU nr 4/2001, poz. 80), w którym sformułowano tezę,
że „w każdym przypadku podmioty należące niewątpliwie do ej samej kategorii muszą być
traktowane równo, a podmiotowy należące do istotnie rożnych kategorii mogą być
traktowane rożnie”. Przywołał też doktrynalne określenie zasady równości, że nie można
stawiać znaku równości pomiędzy nierównym traktowaniem podmiotów podobnych,
a równym potraktowaniem podmiotów odmiennych. Zasada równości koncentruje się
bowiem na pierwszej sytuacji. Pogląd ten został wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z 19 kwietnia 2011 r., sygn.. P 4 l/09 oraz podzielony w wyroku z 20 grudnia
2012 r., sygn. K 28/11.

W tej ostatniej sprawie, działając na podstawie wniosku Pana Rzecznika,
zakwestionowałam sposób ustalania wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka oraz zwiększenia tego dodatku w przypadku
wychowywania dziecka niepełnosprawnego, zarzucając naruszenie konstytucyjnej zasady
równości w związku z art. 71 ust. i i art. 2 Konstytucji. Trybunał nie podzielił tych
zarzutów, ani prezentowanej we wniosku argumentacji opartej właśnie na poglądzie, że
zasada równości nakazuje nierówne potraktowanie podmiotów znajdujących się
w odmiennej sytuacji.

W związku z powyższym z prawdziwą przykrością informuję, że przeprowadzona
przeze mnie analiza przedłożonego przez Pana Rzecznika wniosku nie dostarczyła
wystarczających przesłanek, niezbędnych do podjęcia decyzji o wniesieniu wniosku do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności art. 188 k.p. z Konstytucją RP.

zał. 1
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Odpowiadając na wystąpienie z dnia 13 listopada br., znak: RPO-749835-Hl/13/LN

dotyczące wniosku Rzecznika Praw Dziecka o rozważenie możliwości skierowania do

Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie zgodności art. 188 Kodeksu pracy

z Konstytucją RP, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia:

Przepis art. 188 Kodeksu pracy przyznąje pracownikowi wychowującemu

przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat zwolnienie od pracy na 2 dni w ciągu roku

kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar powyższego zwolnienia

od pracy jest zatem stały i nie zależy od liczby dzieci w wieku do 14 lat wychowywanych

przez pracownika. Z dni opieki nad dzieckiem mogą korzystać, według wyboru, pracownica-

matka dziecka lub pracownik-ojciec dziecka; możliwe jest także podzielenie się tym

uprawnieniem między rodzicami lub opiekunami dziecka.

Oceny przepisów prawa pracy związanych z pełnieniem przez pracowników funkcji

rodzicielskich należałoby dokonywać analizując szereg przepisów Kodeksu pracy

określających różne uprawnienia pracownicze służące pełnieniu tych funkcji. I tak, wymiar

takich uprawnień jest w przepisach Kodeksu pracy ókreśloay w różny sposób. Zależy to m.in.

od charakteru i funkcji, jakie ma spełniać dane uprawnienie. Liczba dzieci nie wpływa nie

tylko na wymiar uprawnienia będącego przedmiotem wystąpienia, ale także na wymiar

okolicznościowego zwolnienia od pracy związanego z urodzeniem się dziecka (lub dzieci)

pracowniką, na wymiar urlopu ojcowskiego. a także na wymiar urlopu wychowawczego.



Dni opieki nad dzieckiem (dziećmi) w wieku do 14 lat stanowią jedynie uzupełnienie

szerokiego katalogu uprawniei pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji

rodzicielskich. Znaczenia tego uprawnienia nie należy przeceniać, biorąc pod uwagę

roznorodnosc i wymiar innych uprawnien pracownicz”ch sluzących temu celowi, ktorycb

liczba na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła Wsrod tych uprawnien nalezy wskazac

me tylko tradycyjnie wymieniane urlopy macierzynskie, dodatkowe urlopy macierzynskie

urlopy na warunkach urlopu macterzynskiego dodatkowe urlopy na warunkach urlopu

macierzynskiego, przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią ktorych wymiar uzalezniono

od liczby dzieci, oraz szczególną ochronę stosunku pracy w czasie korzystania z urlopów

związanych z rodzicielstwem i gwarancję kontynuowania zatrudnienia po ich zakończeniu

ale także szereg norm ochronnych dla pracowników w obszarze czasu pracy i organizacji

procesu pracy, jak również umożliwiających elastyczne dostosowanie rozkładu czasu pracy

do indywidualnych potrzeb pracownika. Chodzi tu zwłaszcza o normy ochronne zawarte

w przepisach art. 148 pkt 3. 178 2 i 179 Kodeksu pracy oraz dające podstawę do elastycznej

organizacji procesu pracy, zawarte w przepisach art. 292 2, 67867I7, 140, 142-144, 182” * 4

i5, 183 *4i l867Kodeksu pracy.

Należy również nadmienić, iż zakres uprawnieii pracowniczych związanych

z pełnieniem funkcji rodzicielskich został ostatnio znacznie poszerzony poprzez przyznanie

pracownikom prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni, niezależnie od

liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (jednocześnie przyjętych na wychowanie).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 675) z prawa do urlopu rodzicielskiego mogą

korzystać obydwoje rodzice dziecka. Urlop ten może być wykorzystywany nie tylko

jednorazowo ale także w częściach. maksymalnie trzech, z których żadna nie może być

krótsza niż 8 tygodni. Ponadto istnieje możliwość jednoczesnego korzystania z tego urlopu

przez obydwoje rodziców dziecka, jak również łączenia urlopu rodzicielskiego

z wykonywaniem pracy u macierzystego pracodawcy w wymiarze nie przekraczającym

V2 etatu.

Ułatwieniu godzenia obowiązków zawodowych z pełnieniem funkcji rodzicielskich

powinny także sprzyjać rozwiązania prawne dotyczące czasu pracy przewidziane w ustawie

z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach

zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 896). Mam tu na myśli stosowanie ruchomego czasu

pracy, który może być wprowadzany u danego pracodawcy nie tylko jako rozwiązanie

o charakterze systemowym, ale także na indywidualny wniosek zainteresowanego



pracownika. Zwłaszcza zatem uzgodnienie między pracownikiem i pracodawcą przedziału

czasu, w którym pracownik samodzielnie decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy stanowi

praktyczne i konkretne ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych z pełnieniem funkcji

rodzicielskich.

Niezależnie od wyżej wymienionych argumentów natury merytorycznej, pragnę także

dodać, że proponowana zmiaia rodziłaby skutki finansowe dla pracodawców. Korzystanie

przez pracownika z dni opieki nad dzieckiem (dziećmi) w wieku do 14 lat następuje bowiem

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę, przy czym

wysokość tego wynagrodzenia, co do zasady, odpowiada wynagrodzeniu. jakie pracownik

otrzymywałby gdyby nie korzystał ze zwolnienia od pracy. Roczne koszty ponoszone

przez pracodawcę z tego tytułu mogą być wprawdzie niewielkie, jednak należy pamiętać,

że pracownik może korzystać z tego uprawnienia przez kilkanaście lat. Nie bez znaczenia

mogą być także skutki finansowe związane z koniecznością zastępstwa nieobecnego

pracownika; z tego tytułu pracodawca może ponosić koszty związane z pracą nadliczbową

pozostałych pracowników.

Rozważając przedstawione propozycje pragnę podkreślić, że ewentualne zmiany

w przepisach dotyczących uprawnień pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji

rodzicielskich powinny być poprzedzone analizą wszystkich regulacji w tym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 37 ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy

oraz niektórych innych ustaw, Minister Pracy i Polityki Społecznej został zobowiązany do

przedstawienia Sejmowi RP informacji o realizacji przedmiotowej ustawy po upływie 18

miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
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