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Tworząc ten Poradnik zdałyśmy sobie sprawę, że wielokrotnie prawa Matek nie są
należycie przestrzegane. Że wypracowywane standardy są jedynie zaleceniami, do
których np. placówki medyczne mogą, ale nie muszą się dostosować. Co w praktyce
oznacza zbyt dużą dowolność i ogromną różnorodność w standardach opieki, przede
wszystkim tej okołoporodowej. Drogie Kobiety, Mamy, drodzy Mężczyźni którzy
towarzyszycie swoim żonom i towarzyszkom: budujcie swoją świadomość
o przysługujących Wam prawach, wymagajcie odpowiednich standardów opieki nad
sobą, Waszymi dziećmi i żonami. Tylko będąc świadomymmożna stawiać wymagania,
a dzięki wymaganiom możemy dążyć krok po kroku do pożądanej rzeczywistości.
Kartę Praw Matki kierujemy głównie do kobiet, ale wiele z tych zapisów i praw dotyczy
również mężczyzn. Ojcostwo jest nieodłącznym elementem przeplatającym
i uzupełniającym się z macierzyństwem, co ma swoje odzwierciedlenie również
w niektórych przepisach: część świadczeń przysługuje wymiennie albo Matce albo
Ojcu, ale są też takie z których skorzystać może wyłącznie Matka lub wyłącznie Ojciec.

Idea Karty Praw Matki oraz prace nad nią zostały rozpoczęte jeszcze przed wiosną
2020r. kiedy to sytuacja w Polsce nie wpływała tak mocno na standardy
i wymagalność dotychczasowych przepisów. Mamy świadomość, że w momencie
publikacji przepisy prawa nie nadążają za sytuacjami, które dzieją się w obecnych
miejscach pracy, w szpitalach czy placówkach oświatowych. Należy pamiętać, że Karta
Praw Matki nie jest źródłem prawnej informacji ‐ nie zastępuje indywidualnej porady
prawnej. W razie problemów wymagających osobistych konsultacji czy interwencji,
w naszej witrynie internetowej publikujemy listę powstałych ośrodków, infolinii i centra
pomocy kobietom. Mamy nadzieje, że każdy kto szuka poważnej pomocy, będzie
w stanie ją w tych miejscach odnaleźć. Oby zaś wszelkie pozostałe kwestie prawne
pomogła wyjaśnić i ułożyć niniejsza Karta Praw Matki.

Sylwia Jabs
Prezes KKRP

ElżbietaWszeborowska
Wiceprezes KKRP

Macierzyństwo jest przygodą, która ma początek, ale brak jej końca. To praca
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez urlopów i zwolnień lekarskich, bardzo
wymagająca pod względem fizycznym i psychicznym. Jest odkryciem w sobie
niezwykłego instynktu, troski o maleńką, rosnącą osóbkę, miłości całkiem innej
niż dotychczas. Macierzyństwo jest nieustannym doświadczaniem skrajności: radości
i smutku, dumy i obawy, szczęścia i bólu, spokoju i wzburzenia. Macierzyństwo jest
wezwaniem do przekraczania swoich granic, do odkładania swoich pragnień, do
wychodzenia naprzeciw potrzebom drugiego człowieka. Macierzyństwo jest ogromną
tajemnicą - mieszanką marzeń i rzeczywistości. Bywa, że macierzyństwo od początku
dotknięte jest niepełnosprawnością dziecka, czasami ta niepełnosprawność pojawia się
z czasem, podobnie jak to się dzieje z samotnością.

Radość macierzyństwa najpiękniej jest dzielić z bliskimi, także przy ich zaangażowaniu
łatwiej pokonuje się trudy. Niestety wiele Matek, szczególnie tych, które postanowiły
odłożyć aktywność zawodową na rzecz opieki i wychowania dziecka, zamiast ze
wsparciem spotyka się ze stygmatyzacją. Często Matki pozostające z dziećmi w domu,
słyszą zarzuty o „braku pracy”, „nic nie robieniu”, są straszone „brakiem perspektyw
zawodowych”, jeśli nie wrócą do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.
Tymczasem, liczne badania jasno wskazują, że opieka nad własnymi dziećmi spełnia
wszelkie przesłanki pracy i w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia dobrostanu
społeczeństwa, także w wymiarze ekonomicznym. Według danych fundacji Oxfam,
praca ta warta jest ok. 11 bilionów dolarów, czyli więcej niż np. branża technologiczna.
Zdarza się, że sytuacja ekonomiczna rodziny wymusza na Matce konieczność powrotu
do pracy zarobkowej. Oczywiście są także Matki, które pragną łączyć aktywność
zawodową z opieką i wychowaniem dziecka. Naszym marzeniem jako Fundacji
Konfederacja Kobiet RP jest umożliwienie każdej z Mam wyboru.

Od Matek wymaga się opanowania, wiedzy, zaradności, gotowości do działania.
Kobiety słyszą o swoich obowiązkach względem Rodziny, pracodawcy czy państwa.
Czasami zapominają o prawach, które z myślą o ich ochronie zostały spisane. Stąd
pomysł na zebranie w jednym dokumencie praw przysługujących Mamom w polskim
systemie prawnym.

Wstęp

„Macierzyństwo to taki zawód, w którym
niemożna pracować na zmiany.”

- Jodi Picoult
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Jaka musi być informacja
przekazywana pacjentce?

a. Kompletna. Lekarz ma obowiązek poinformowania kobiety o stanie zdrowia jej lub
dziecka, zastosowanych metodach leczniczych i diagnostycznych, celach podjętych
zabiegów i działań, a także ich następstwach oraz ewentualnych konsekwencjach
braku zgody na zabiegi lub działania.

b. Zrozumiała. Używana przy przekazywaniu informacji terminologia powinna być
przyjazna i zrozumiała dla pacjentki.

c. Umożliwiająca podjęcie decyzji. Informacja powinna zawierać wszelkie dane, dzięki
którym pacjentka ma możliwość podjęcia samodzielnej decyzji, ze świadomością
możliwych konsekwencji podjętego wyboru.

Na najwyższe standardy opieki zdrowotnej i okołoporodowej składają się:

1. Prawo do poszanowania godności i intymności
2. Prawo do informacji
3. Prawo do wyrażania zgody lub odmowy na zabieg medyczny
4. Prawo do opieki i wsparcia ze strony bliskiej rodziny
5. Prawo do kontaktu z bliskimi
6. Prawo do wysokich standardów opieki przed porodem
7. Prawo do dobrego porodu
8. Prawo do wysokich standardów w opiece poporodowej
9. Opieka nad ciążami powikłanymi

Prawo do poszanowania godności i intymności

Prawo do informacji

Godność i intymność to zgodnie z prawem dobra osobiste człowieka. W tymwypadku,
prawo do ich poszanowania, oznacza przede wszystkim obowiązek podmiotów
medycznych do odnoszenia się do kobiet w ciąży z należytym szacunkiem,
uwzględniającym ich wrażliwość oraz charakter badań przeprowadzanych w celu
diagnostyki ciąży i porodu.

Prawo do informacji obejmuje przede wszystkim obowiązek zapoznania pacjentki ze
stanem zdrowia, każdym przeprowadzonym zabiegu, o podaniu leków i wszelkich
innych czynnościach podczas pobytu w szpitalu. Pacjentka może także odmówić
zapoznania się z tymi informacjami i to życzenie powinno być respektowane.

1

2

Prawa matki do najwyższych standardów opieki zdrowotnej
i okołoporodowej.I
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Prawo do dobrego porodu7

Na prawo do dobrego porodu składają się:

a. Minimalizacja interwencji medycznych. Standardy zostały wprowadzone po to, by
poród przebiegał w możliwie najbardziej naturalny i niezakłócony sposób. Jest to
istotne z perspektywy zdrowia fizycznego i psychicznego matki, jak i jej dziecka.
Minimalizowane są zabiegi: przebicia pęcherza płodowego, indukcji porodu, nacięcia
krocza oraz podawania opioidów.

b. Prawo do kontaktu skóra do skóry. W standardach podkreślone jest również
znaczenie przestrzegania (jeśli tylko jest to możliwe) zasady kontaktu matki
i noworodka „skóra do skóry”. Dziecko od razu po porodzie powinno być oddane
bezpośrednio w ręce matki. Prawo gwarantuje dwugodzinny kontakt skóra do skóry,
który nie powinien być przerywany. Kwestie mierzenia i ważenia noworodka nie
mogą być przedstawiane jako przeszkoda w kontakcie dziecka ze skórą matki.
Działanie to jest niezwykle istotne dla zdrowia i budowania intymnej więzi między
dzieckiem a matką. Pomaga ono również w rozpoczęciu karmienia piersią.

Prawo do wysokich standardów w opiece poporodowej8

Przez wysokie standardy w opiece poporodowej rozumie się:

a. Prawo do pełnej informacji w zakresie karmienie piersią. Jeszcze w szpitalu kobieta
powinna być poinformowana dlaczego karmienie piersią jest ważne i zdrowe oraz
otrzymać wskazówki, dotyczące metod karmienia. W obowiązku personelu
medycznego jest również poinformowanie: jak należy trzymać dziecko do
karmienia, jak karmić w pierwszej dobie po porodzie oraz jak odciągać pokarm.
Oczywiście istnieje możliwość podania sztucznego mleka, ale tylko na zlecenie
lekarza oraz za wiedzą i zgodą matki.

b. Prawo do opieki położnej środowiskowej. Położna powinna odwiedzać kobietę nie
mniej niż 4 razy. Pierwsza wizyta położnej powinna odbyć się w ciągu 48 godzin po
powrocie matki z dzieckiem do domu. Podczas wizyty położna wspiera naturalne
karmienie piersią, prowadzi instruktaż oraz koryguje nieprawidłowości.

b. Prawo do wykonywania badań, które zostały określone w standardach.
c. Prawo do regularnych wizyt lekarskich co 3-4 tygodnie.
d. Możliwość wyboru miejsca porodu (szpital/poród domowy).

Prawo do wyrażania zgody lub odmowy na zabieg medyczny

Prawo do opieki i wsparcia ze strony bliskiej rodziny

Prawo do kontaktu z bliskimi

Prawo do wysokich standardów opieki przed porodem

3

4

5

6

Zgoda lub odmowa na zabieg medyczny musi być wyrażona w sposób świadomy
i dobrowolny. Pacjentka ma prawo wycofać zgodę w każdym etapie postępowania
medycznego. Zgoda może przybierać formę ustną, a w szczególnych przypadkach,
dotyczących interwencji stwarzających stan podwyższonego ryzyka, zgoda musi
zostać wyrażona w formie pisemnej.

Prawo gwarantuje kobiecie możliwość wsparcia ze strony bliskiej osoby podczas
pobytu na oddziale patologii ciąży, podczas porodu oraz po porodzie.

Prawo to gwarantuje pacjentce kontakt z osobami z zewnątrz, a więc daje możliwość
odwiedzin. Oczywiście dozwolone są ograniczenia tego prawa, poprzez ustalenie
odpowiednich godzin odwiedzin, ich warunków czy miejsc spotkań z osobami
z zewnątrz. Te ustalenia leżą w kompetencji odpowiednich władz szpitala. W zakres
tego prawa wchodzą również kontakt telefoniczny i korespondencyjny, a do osób
odwiedzających mogą należeć zarówno rodzina, jak i przyjaciele.

W zakres tego prawa wchodzą:

a. Opieka lekarza specjalizującego się w ginekologii, położnictwie bądź położnej.
Kobieta ma prawo do wyboru osoby, która będzie jej towarzyszyć. Istnieje
obowiązek skierowania kobiety do położnej podstawowej opieki zdrowotnej POZ.
Położna jest odpowiedzialna za zorganizowanie odpowiedniej edukacji
przedporodowej. Nacisk na edukację ma na celu zmniejszenie lęku i stresu przed
zbliżającym się porodem poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne zarówno
kobiety, jak i najbliższych. Przysługuje od 21. tygodnia ciąży do porodu.
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I poziom opieki perinatalnej – to opieka nad fizjologicznie przebiegającą ciążą,
porodem, połogiem oraz zdrowym noworodkiem.
II poziom opieki perinatalnej – to opieka nad ciążą patologiczną średniego stopnia.
III poziom opieki perinatalnej – to opieka nad najcięższą patologią ciąży.

Rozporządzenie wprowadza obowiązek kierowania kobiety w ciąży do poszczególnych
jednostek w zależności od sytuacji zdrowotnej w jakiej znalazła się kobieta wraz
z dzieckiem.

Poziomy opieki perinatalnej:

Standardy opieki nad ciążami powikłanymi9

Dokument przewiduje i wskazuje sytuacje skrajne, które mogą stanowić zagrożenie dla
życia kobiety i rozwĳającego się dziecka. Do takich sytuacji może dojść zarówno
podczas ciąży, w chwili rodzenia oraz w okresie poporodowym.
Wymienia się pięć takich przypadków:

a. Ciężka choroba lub wada dziecka.
b. Poronienie.
c. Urodzenie dziecka martwego.
d. Urodzenie dziecka niezdolnego do życia.
e. Urodzenie dziecka chorego lub z wadami wrodzonymi.

a. Wsparcie ze strony osoby opiekującej się nią (zazwyczaj położnej).
b. Czas, który pozwoli na zapoznanie się z sytuacją zdrowotną.
c. Pomoc psychologiczną.
d. Pomoc duchową zgodną z wyznaniem.
e. Kontakt i wsparcie ze strony najbliższych.
f. Nieprzebywanie w jednym pomieszczeniu z kobietami w okresie ciąży, bądź
w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem dziecka zdrowego.
g. Godne pożegnanie z dzieckiem w przypadku jego śmierci.

W takich sytuacjach kobieta może liczyć na:

W przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia bądź nieuleczalnej choroby,
które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu, kobieta powinna zostać
poinformowana o możliwości dalszej pomocy w ramach opieki paliatywnej
i hospicyjnej, przy czym podmiot leczniczy na poziomie III opieki perinatalnej
zapewnia dostęp do opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki paliatywnej
i hospicyjnej. Placówki działające w ramach II i III poziomu referencyjnego są lepiej
dostosowane do opieki nad kobietą i dzieckiem w przypadku patologii ciąży.
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Badania i przerwy w pracy

Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę

Urlop macierzyński

Pracownica powinna uzyskać od lekarza zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.
Pracodawca jest wówczas zobowiązany udzielać pracownicy zwolnień na zlecone
przez lekarza badania prowadzonew związku z ciążą, gdy niemogą się one odbyć poza
godzinami pracy. Pracownica zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia.

Jeśli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, to przerwy te wydłużone zostają do
45 minut każda. Te przerwy mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Jeżeli
pracownica zatrudniona jest na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, nie przysługują jej
przerwy na karmienie, a gdy czas pracy nie przekracza 6 godzin – przysługuje jej jedna
przerwa.

Pracodawca niemożewypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży oraz
w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, z winy pracownicy i reprezentująca
pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Urlop macierzyński dzieli się na dwa rodzaje – podstawowy, który trzeba wykorzystać
w całości oraz rodzicielski, który można wykorzystać w całości lub w częściach.

Prawa kobiet ciężarnych i matek małych dzieci w pracyII

W rozdziale VIII Kodeksu Pracy poruszono następujące kwestie dot. praw kobiet:

1. Praca uciążliwa lub niebezpieczna
2. Badania i przerwy w pracy
3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę
4. Urlop macierzyński
5. Urlop wychowawczy
6. Świadczenia rodzinne
7. Świadczenia dla rodzin wielodzietnych

WAŻNE

Z praw zagwarantowanych przez Kodeks Pracy, może skorzystać jedynie kobieta
zatrudniona na umowę o pracę. Inne typy umowy, takie jak np. umowa zlecenie, nie
uprawniają do korzystania z urlopu macierzyńskiego, czy z udogodnień, takich jak
lżejsza forma pracy. Co do zasady, nie chronią również przed ewentualnym
wypowiedzeniem umowy.

1 Praca uciążliwa lub niebezpieczna

Kobiety ciężarne i karmiące piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych,
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich
zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Dodatkowo, zarówno pracownica
w ciąży, jak i matka dziecka do 4. roku życia, nie mogą być zatrudniane w godzinach
nadliczbowych, w porze nocnej ani delegowane poza stałe miejsce pracy bez ich
zgody.

Wykaz prac uznanych za uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, mogące
mieć negatywnywpływ na przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią, znaleźćmożna
w rozporządzeniu Rady Ministrów.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000796/O/D20170796.pdf
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WYNAGRODZENIEW CZASIE URLOPU - ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

WARIANT 1 WARIANT 2

Przy urodzeniu lub przyjęciu na
wychowanie 1 dziecka

Przy urodzeniu lub przyjęciu na
wychowanie 2+ dzieci Niezależnie od liczby dzieci

100% wynagrodzenia przez
pierwsze 6 tyg.

100% wynagrodzenia przez
pierwsze 8 tyg.

80% wynagrodzenia przez cały
okres trwania urlopu
(20 - 37 tyg.)

60% wynagrodzenia przez
pozostałe 14 tyg.

60% wynagrodzenia przez
pozostałe 23 - 29 tyg.

UWAGA

Decyzję o wysokości pobieranego wynagrodzenia należy podjąć na 2 tygodnie przed
rozpoczęciem urlopu poprzez złożenie stosownego wniosku w ZUS. Poza tym zasiłek
macierzyński należy uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT.

tygodnie

Urlop podstawowy
Liczba urodzonych dzieci

20 31 33 35 37

Urlop rodzicielski
Liczba urodzonych dzieci

tygodnie

32 34

Czas trwania urlopu macierzyńskiego

14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego zarezerwowanych jest dla matki,
dalszych 6 może wykorzystać ojciec dziecka, jeśli matka z niego zrezygnuje.
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Świadczenia dla rodzin wielodzietnych

1. Becikowe - Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł netto. Świadczenie to jest jednorazowe i wynosi
1 000 zł na jedno dziecko. Rodzicom adopcyjnym również przysługuje Becikowe.
Nie muszą oni przedstawiać żadnej dokumentacji medycznej.

2. Zasiłek rodzinny - Podobnie jak becikowe, jest uzależniony od dochodów rodziny
i wynosi od 95 zł do 135 zł miesięcznie na dziecko. Przysługuje rodzicom
lubopiekunom dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia albo do 24. roku życia, jeśli
dziecko kontynuuje naukę w szkole i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Matka, samotnie wychowująca dziecko,
może starać się o dodatek do zasiłku rodzinnego, z tytułu samotnego
wychowywania dziecka.

1. Świadczenie 500 PLUS - Świadczenie to w wys. 500 zł miesięcznie przysługuje na
każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

2. Wyprawka rzeczowa - Nie jest to forma pieniężnego, ale rzeczowego wsparcia
rodziców nowonarodzonego dziecka. O tym, czy i w jakiej formie udzielane jest to
wsparcie, decyduje Urząd Miasta. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla rodziców,
którzy płacą podatki w danymmieście.

3. Wyprawka szkolna „Dobry start” – 300 PLUS - Jest to świadczenie wypłacane raz do
roku, którego celem jest zakup wyprawki szkolnej dla dziecka rozpoczynającego
nowy rok szkolny. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochody rodziny. Nie
przysługuje jednak studentom, przedszkolakom ani uczniom zerówki.

1. Karta Dużej Rodziny - Przysługuje ona niezależnie od dochodu rodzicom, którzy
mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny
przysługują zniżki na przejazdy kolejowe, ulgi w przypadku uiszczania opłaty za
paszport oraz wiele zniżek, oferowanych przez instytucje, takie jak muzea, kina czy
ośrodki sportu i rekreacji, a także restauracje i niektóre sklepy.

2. Ulga prorodzinna – Rodziny wielodzietne mają możliwość odliczenia określonej
kwoty od podatku, przy rozliczeniu podatkowym za dany rok. Wysokość kwoty
zależy od dochodu rodziny oraz statusu cywilnego rodzica.

3. Emerytura Mama 4 PLUS - Takie świadczenie dla osób w wieku emerytalnym, które
wychowały przynajmniej 4-ro dzieci, można otrzymać w przypadku nieposiadania
dochodu wystarczającego na zapewnienie środków niezbędnych do utrzymania.

5 Urlop wychowawczy

Świadczenia rodzinneIII

Urlop wychowawczy przysługuje matce lub ojcu, zatrudnionym na co najmniej
6 miesięcy (wliczając w to poprzednie okresy zatrudnienia). Wymagany
sześciomiesięczny termin nie musi wypadać przed urodzeniem dziecka.

Czas trwania urlopu to 36 miesięcy, które można wykorzystać w 5 częściach. Tym
urlopem, podobnie jak urlopem rodzicielskim, rodzicemogą się dzielić wedle własnego
uznania (z uwzględnieniem kilku warunków).

Podczas trwania urlopu wychowawczego można podjąć pracę zarobkową, o ile nie
wyklucza ona samodzielnego sprawowania opieki nad dzieckiem.

W prawie polskim funkcjonuje kilka typów wsparcia pieniężnego z tytułu urodzenia
dziecka, a także kilka rodzajów świadczeń dla rodzin wielodzietnych. Aby z nich
skorzystać, często należy wypełnić wymagane wnioski, które składa się wraz
z załącznikami w odpowiednich instytucjach. Dlatego też warto uważnie sprawdzić, czy
wniosek skonstruowany został w odpowiedniej formie i zawiera wszystkie wymagane
dodatkowo dokumenty. W informatorze przedstawiono rodzaje świadczeń – więcej
szczegółów na temat warunków ich uzyskania, wysokości itd. przedstawiono
w Raporcie.

UWAGA

Wniosek o przyznanie urlopu wychowawczego należy złożyćw terminie nie krótszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu i można go wycofać najpóźniej na 7 dni przed
rozpoczęciem.

Oprócz wskazanych urlopów,matce lub ojcu, którzy wychowują dziecko w wieku do
14 lat, przysługuje zwolnienie w wymiarze 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ilość tych dni nie wzrasta wraz z liczbą
dzieci.
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Matka dziecka niepełnosprawnego ma prawo do realizowania swoich obowiązków
zawodowychw formie telepracy.Dotyczy to nie tylko sytuacji niepełnosprawności, ale
również przypadków dzieci objętych programem „Za życiem” oraz dzieci, które mają
szczególne potrzeby edukacyjne. Pracodawca może odmówić matce dziecka
udzielenia zgody na telepracę tylko wówczas, gdy organizacja pracy lub rodzaj pracy
nie pozwala na takie rozwiązanie. Oprócz telepracy matka dziecka niepełnosprawnego
może również zabiegać o dostosowanie czasu pracy do jej możliwości – przysługuje jej
tzw. elastyczny czas pracy.

1. Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje bez względu na dochody rodziny i wynosi
215,84 zł miesięcznie.
2. Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje matce, która nie podejmuje zatrudnienia
lub zrezygnowała z dotychczasowej pracy zarobkowej lub zatrudnienia na rzecz
opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym. Podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny, jest
ono niezależne od dochodów rodziny i wynosi 1830 zł miesięcznie.
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje matce, która zrezygnowała
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym, gdy wskazano na konieczność stałej lub długotrwałej
opieki z uwagi na orzeczenie o niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji
i wynosi 620 zł miesięcznie. Zasiłek ten jest uzależniony od dochodu rodziny - można
go uzyskać, gdy nie przekracza on 764 zł miesięcznie na osobę.

2

3

Indywidualnie dostosowany czas pracy

Wsparcie pieniężne

3. Asystent rodzinny – program „Za życiem” rozszerzył zakres jego działania, jako
instytucji pomagającej rodzinom przechodzącym przez różne trudności. W zakres
jego obowiązków wchodzą:
a. Udzielanie informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz
rodziny.
b. Wsparcie psychologiczne.
c. Wsparcie przy realizacji codziennych obowiązków.
d. Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziców w kontaktach
z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów
i innych instytucji.

Dużo więcej informacji (m. in. dotyczących pomocy wytchnieniowej, wsparcia
uczennic w ciąży, programu mieszkaniowego itd.) na temat programu „Za życiem”
odnaleźć można w Raporcie.

Prawa matki dziecka niepełnosprawnegoIV

Pojawienie się dziecka z niepełnosprawnością zmienia życie całej rodziny.Wymienione
poniżej aspekty prawne i instrumenty polityki społecznej mają pomóc w dostosowaniu
sytuacji materialnej, społecznej i zdrowotnej takich rodzin. Są to:

1. Program „Za życiem”
2. Indywidualnie dostosowany czas pracy
3. Wsparcie pieniężne

1 Program ,,Za życiem’’

Program „Za życiem” zawiera rozwiązania prawno-organizacyjne oraz finansowe, które
mają na celu pełną integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz wsparcie
rodziny osoby niepełnosprawnej w aspektach psychologicznych, społecznych,
funkcjonalnych i ekonomicznych. Kierowany jest do rodzin wychowujących dzieci
upośledzone, nieuleczalnie chore oraz niepełnosprawne. Obejmuje również swoim
zakresem kobiety w ciąży oraz ich rodziny w przypadku ciąży powikłanej.

1. Główne priorytety programu:

a. Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin.
b. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.
c. Usługi wspierające i rehabilitacyjne.
d. Wsparcie mieszkaniowe.

W ramach tych priorytetów powstały liczne gwarancje prawne, dotyczące
m. in. opieki wytchnieniowej; wsparcia rodziców i opiekunów w codziennych
zajęciach i obowiązkach domowych; zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne; umożliwienia opiekunom osób
niepełnosprawnych łączenia pracy z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz ich
wsparcie w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego; tworzenia sieci
placówek samorządowych, które maja na celu pomoc w osiągnięciu przez osoby
niepełnosprawne samodzielności w życiu społecznym oraz zawodowym.

2. Świadczenie „Za życiem” – Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł,
przyznawane z tytułu. Przysługuje matce dziecka upośledzonego lub nieuleczalnie
chorego, która pozostawała pod opiekąmedyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży.
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Rodzicom dziecka zmarłego w trakcie ciąży przysługuje zasiłek pogrzebowy na
ogólnych zasadach w wysokości 4000 zł. Aby go uzyskać, należy złożyć odpowiedni
wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci dziecka.

W przypadku, gdy dziecko zmarło w trakcie ciąży lub urodziło się martwe, matce
dziecka przysługuje również urlopmacierzyński. Kodeks pracy wskazuje, że jeśli dojdzie
do martwego urodzenia dziecka lub dziecko umrze w ciągu 8 tygodni po porodzie, to
matce przysługuje urlop w wymiarze 8 tygodni.

1. Klub dziecięcy
- kameralna alternatywa dla żłobka
- do 30 miejsc dla dzieci od 1. do 3. r. ż.
- spełnia te same wymogi sanitarne i lokalowe co żłobek
- najczęściej pełnopłatny (czasami miasto wykupuje część miejsc)

2. Dzienny opiekun
- osoba fizyczna prowadząca działalność
- kameralna, domowa atmosfera
- opieka nad grupą od 3 do 8 osób
- rodzice uczestniczą w zajęciach

1. Matka poniżej 16. r. ż. nie może nadać dziecku imienia ani zgłosić go do Urzędu
Stanu Cywilnego. Czynności te wykonuje wskazany opiekun prawny dziecka.

2. 16-letnia matka będąca panną może nadać dziecku imię i zgłosić je do USC.
3. Jeśli ojciec dziecka pozostaje nieznany, a matka jest niepełnoletnia opiekę nad

dzieckiem sprawuje osoba wskazana przez matkę lub krewny.
4. Jeśli 16-letnia matka wyjdzie za mąż może sprawować opiekę nad dzieckiem.

Sytuacja prawna matki niepełnoletniej

Różne formy opieki nad dzieckiem

VI

VII
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Zasiłek pogrzebowy

Urlop macierzyński

4. Zasiłek rodzinny – przysługuje on w takiej samej kwocie, jak innym rodzinom, ale
z nieco wyższym kryterium dochodowym - miesięczny dochód na osobę nie może
przekraczać kwoty 764 zł netto. Przy pobieraniu zwykłego zasiłku rodzinnego, można
w tym wypadku liczyć na specjalny dodatek na kształcenie i rehabilitację
niepełnosprawnego dziecka, który wynosi od 90 zł do 110 zł miesięcznie na dziecko.
5. Ulgi rehabilitacyjne i dofinansowanie rehabilitacji - W celu ich uzyskania, należy
złożyć wniosek w PowiatowymCentrum Pomocy Rodzinie, właściwymwedługmiejsca
zamieszkania.

Prawa matki w przypadku poronieniaV

Żałoba i trauma po poronieniu często sprawiają, że kobiety nie zwracają uwagi na
prawa, jakie przysługują im w związku ze śmiercią dziecka na tak wczesnym etapie
rozwoju. Warto jednak wiedzieć, czego można wymagać, np. od pracowników szpitala
i na jakie wsparcie możemy liczyć, by pomóc sobie w przetrwaniu tego trudnego czasu.
W rozdziale poruszamy następujące kwestie:

1. Pochówek dziecka
2. Zasiłek pogrzebowy
3. Urlop macierzyński

Zgodnie z prawem obecnie obowiązującym, bez względu na czas trwania ciąży, ciała
dzieci poronionych traktowane są jak zwłoki ludzkie, co oznacza, że rodzice mogą
zadecydować o ich pochówku.

Aby zorganizować pogrzeb dziecka, w pierwszej kolejności należy ustalić jego płeć.
Jeżeli z uwagi na bardzo wczesny etap ciąży, nie jest ona jeszcze potwierdzona
badaniem USG, należy przeprowadzić w tym celu badanie genetyczne.

Płeć dziecka wpisuje się do kartymartwego urodzenia, którą powinien wypełnić lekarz.
Należy ją przekazać do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu jednego dnia od jej
sporządzenia, natomiast sam fakt martwego urodzenia rodzice powinni zgłosić
w ciągu trzech dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Z Urzędu Stanu
Cywilnego odbiera się wówczas akt urodzenia dziecka, który umożliwia nie tylko
dokonanie pochówku, ale również otrzymanie zasiłku pogrzebowego oraz urlopu
macierzyńskiego.

1 Pochówek dziecka
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Analizując drugą umowę międzynarodową, uchwaloną 16. grudnia 1966 r. przez ONZ -
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych4, warto zwrócić uwagę na
regulację z art. 10. Państwa Sygnatariusze zobowiązują się w nim do otoczenia
szczególną opieką matek, zarówno przed, jak i po urodzeniu dziecka. Wskazuje się
w nim również, że matki „powinny otrzymać płatny urlop lub urlop z zapewnieniem
odpowiednich świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego”.

Istotnym z punktu widzenia praw kobiet i praw matek dokumentem o randze
międzynarodowej jest Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet5. W preambule zaznaczono fundamentalną rolę wkładu kobiet w dobrobyt
rodziny i rozwój społeczeństwa. Jednocześnie wskazano, że wkład ten nie jest
należycie doceniany we współczesnym świecie. Zwrócono w niej również uwagę na
problem dyskryminacji ze względu na macierzyństwo, podkreślając, że „rola kobiet
w wydawaniu na świat potomstwa nie może być przesłanką dyskryminacji oraz że
wychowanie dzieci wymaga dzielenia odpowiedzialności przez mężczyzn, kobiety
i całe społeczeństwo”. Przepis art. 4 ust. 2 traktuje o tym, że wprowadzenie przez
państwa sygnatariuszy specjalnych zarządzeń, w tym również zarządzeń
przewidzianych w niniejszej Konwencji, w celu ochrony macierzyństwa nie będzie
uważane za akt dyskryminacji”.

Prawa społeczno-ekonomiczne, w tym prawa matek, chronione są także podstawową
umową Rady Europy o nazwie Europejska Karta Społeczna6. Otwarta do podpisu
18 października 1961 r. w Turynie, obowiązuje od 26 lutego 1965 r. W cz. I jedynie
wspomniano o matkach i dzieciach, które “mają prawo do właściwej ochrony
społecznej i ekonomicznej”. Strony zobowiązują się podejmować wszelkie konieczne
i odpowiednie środki w tym celu, włączając w to ustanowienie lub utrzymywanie
odpowiednich instytucji lub służb. W dokumencie pochylono się również nad sytuacją
kobiet pracujących, którym w razie macierzyństwa przysługuje szczególna ochrona
w swojej pracy (Cz. I ust. 8). W przyjętych 3 maja 1996r. w Strasburgu uzupełnieniach
do Karty7, dokonano dalszego uszczegółowienia wspomnianych przepisów.
Wskazano, że obowiązkiem państw jest m. in. „1. zapewnienie pracownicom, przed i po
urodzeniu dziecka, urlopu w wymiarze całkowitym co najmniej czternastu tygodni
bądź poprzez płatny urlop, bądź poprzez odpowiednie świadczenia z ubezpieczenia
społecznego lub z funduszy publicznych; 2. uznanie za bezprawne wypowiedzenie
przez pracodawcę pracy kobiecie w okresie między momentem powiadomienia go
o ciąży a końcem urlopu macierzyńskiego lub dokonanie wypowiedzenia w takim
terminie, że okres wypowiedzenia wygaśnie w trakcie takiej nieobecności;
3. zapewnienie matkom karmiącym swoje dzieci wystarczające przerwy w tym celu;
4. uregulowanie zatrudniania przy pracy nocnej kobiet będących w ciąży, bezpośrednio
po urodzeniu dziecka lub

Ochrona macierzyństwa w Radzie Europy

Prawa matki prawami człowieka na gruncie prawa
międzynarodowego i polskiej Konstytucji

Ochrona macierzyństwa w systemie praw człowieka ONZ

I

Prawa rodzinne i opiekuńcze w odniesieniu do matek i macierzyństwa są
gwarantowane przez szereg traktatów międzynarodowych o najwyższej randze.
Praktycznie od samego początku istnienia systemu ochrony praw człowieka, jednym
z centralnych jego zagadnień była ochrona rodziny, jako podstawowej komórki
społecznej, rodzicielstwa i macierzyństwa.

Pierwszym dokumentem, mającym stanowić próbę skatalogowania praw człowieka
jest uchwalona 10. grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie ONZ Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka2. Art. 16 ust. 1 Deklaracji stanowi o równości kobiet i mężczyzn między
innymi w prawie do założenia rodziny. Ponadto art. 12 wskazuje na konieczność
ochrony naturalnej rodziny i jej autonomii, która – jak podkreślono – jest podstawową
komórką społeczną.

Rozwinięciem postanowień zawartych w Powszechnej Deklaracji, jest uchwalona
16. grudnia 1966 r. umowa międzynarodowa o nazwie Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych3. Nad wykonywaniem jego postanowień czuwa Komitet Praw
Człowieka.

Pakt wskazuje na konieczność prawnej ochrony macierzyństwa, o czym traktuje art.
4 ust. 2 „Wprowadzenie przez Państwa Strony specjalnych zarządzeń, w tym również
zarządzeń przewidzianych w niniejszej konwencji, w celu ochrony macierzyństwa nie
będzie uważane za akt dyskryminacji”. Dodatkowo art. 5 brzmi “Państwa Strony
podejmą wszelkie stosowne kroki w celu: a) zmiany społecznych i kulturowych
wzorców zachowania mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia likwidacji przesądów
i zwyczajów lub innych praktyk, opierających się na przekonaniu o niższości lub
wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i kobiety, b) zapewnienia,
aby wychowanie w rodzinie wyrabiało właściwe rozumienie macierzyństwa jako
funkcji społecznej oraz poczucie wspólnej odpowiedzialności mężczyzn i kobiet za
wychowanie i rozwój ich dzieci, przy założeniu, że wzgląd na dobro dzieci ma zawsze
podstawowe znaczenie”. Położony jest tu nacisk na prawidłowe postrzeganie
macierzyństwa i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, w tym
stygmatyzację i deprecjację ról związanych z macierzyństwem.
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Ponadto wskazano na dwie półgodzinne przerwy na karmienie oraz zakaz
wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę, podczas przebywania kobiety na urlopie
macierzyńskim.

W Genewie 28. czerwca 1952r. została przyjęta Konwencja nr 103, dotycząca ochrony
macierzyństwa (zrewidowana w 1952 roku)13. Wszelkie przepisy w niej zawarte odnoszą
się do kwestii zatrudnienia kobiety-matki. Konwencja ma zastosowanie do kobiet
zatrudnionych “w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz przy pracach
nieprzemysłowych i rolnych, w tym również do kobiet zatrudnionych w chałupnictwie”.
Regulowane są kwestie urlopu macierzyńskiego, świadczeń pieniężnych i leczniczych
w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej tym urlopem. Uregulowane zostały
także kwestie karmienia dziecka.

Ochronę prawną matek i macierzyństwa w Polsce gwarantuje art. 18 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, który wprost traktuje, że rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką państwa.
W literaturze przedmiotu termin „ochrona” oznacza „podejmowanie przez władze
publiczne działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa małżeństwu
i rodzinie wobec podmiotów zewnętrznych, natomiast „opieka” odnosi się do działań
podejmowanych przez władze publiczne na rzecz tych instytucji”14. Rodzina oparta na
stabilnym związku kobiety i mężczyzny tworzy filar państwa i postrzegana jest –
podobnie jak w obowiązującym prawie międzynarodowym - jako podstawowa
komórka społeczna. Z tych przyczyn, kiedy znajduje się ona w trudnej sytuacji
materialnej, bądź społecznej, szczególnie gdy jest wielodzietna, ma prawo do pomocy
ze strony państwa. Obowiązkiem państwa jest zatem tworzenie instrumentów
prawnych, które pozwolą na lepszą, efektywniejszą realizację przez rodziny ich zadań
społecznych. Gwarantem tego jest art. 71 ust. 1 Konstytucji. Ponadto wspomniany
przepis w ustępie 2 stanowi, że „matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do
szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa Ustawa”15. Artykuł 71 jest
uszczegółowieniem wspomnianego wyżej art. 1816. O konieczności szczególnego
traktowania kobiet ciężarnych mówi natomiast art. 68 Konstytucji, który wskazuje, że
„władze publiczne są obowiązane do szczególnej opieki zdrowotnej”17.

Ochrona macierzyństwa w polskiej Konstytucji

karmiących; 5. zakazanie zatrudniania kobiet będących w ciąży, bezpośrednio po
urodzeniu dziecka lub karmiących, w kopalniach pod ziemią i przy wszelkich innych
pracach mających niebezpieczny, niezdrowy lub uciążliwy charakter oraz
podejmowanie odpowiednich środków celem ochrony praw tych kobiet w dziedzinie
zatrudnienia”.

Wiążące prawo unĳne stoi na straży ochrony macierzyństwa
i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet ze względu na macierzyństwo. Przykładem
tego jest Dyrektywa nr 92/85/EWG8 z 19. października 1992 r., która stanowi
o zwiększeniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia pracownic w ciąży, pracownic po
porodzie i pracownic karmiących9. Celem dyrektywy jest przeciwdziałanie niechęci
pracodawców w stosunku do kobiet w ciąży. Przepisy dyrektywy dotyczą ochrony
kobiety w czasie ciąży, ochrony płodu przed zagrożeniami wynikającymi z pracy lub jej
warunków oraz urlopu macierzyńskiego, a także zakazu rozwiązywania umowy o pracę
w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Ochrona przed dyskryminacją, obowiązuje
od początku ciąży.
Istotne gwarancje wprowadzone zostały również na gruncie prawa unĳnego w Karcie
praw podstawowychUE10. Dokument ten w art. 33 ust. 2 wyraźnie wskazuje, że „w celu
pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, każdy ma prawo do ochrony przed
zwolnieniem z pracy, z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego
urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub
przysposobieniu dziecka”. Przyjęte rozwiązania mają na celu ochronę kondycji
biologicznej kobiet oraz ich statusu prawnego w zakresie, w jakim czyni ona sytuację
pracownic i pracowników nieporównywalną. W pozostałym zakresie, służy
zabezpieczeniu dostępu do instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego
i rodzinnego na zasadach równości dla wszystkich pracowników – i kobiet, i mężczyzn.
W ten sposób prawodawca unĳny stara się urzeczywistniać horyzontalną zasadę
równego traktowania mężczyzn i kobiet we wszystkich sferach życia - ekonomicznej,
społecznej, kulturowej i rodzinnej11.

Na Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Waszyngtonie, przez
Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 29. października 1919 r., została
uchwalona Konwencja nr 312 dotycząca zatrudnienia kobiet przed i po porodzie.
Przewidywała ona, że pracownice zatrudnione w przemyśle i handlu mają prawo do
urlopu macierzyńskiego, mają także prawo do zasiłku, który zapewni im i ich dzieciom
utrzymanie w odpowiednich warunkach.

Ochrona macierzyństwa w prawie unĳnym

Pozostałe dokumenty międzynarodowe dotyczące ochrony
macierzyństwa
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Prawa matki do najwyższych standardów opieki
zdrowotnej i okołoporodowej

II

Prawo do poszanowania godności i intymności

Prawo do informacji

Prawo do poszanowania godności i intymności oznacza przede wszystkim obowiązek
podmiotów medycznych do odnoszenia się do kobiet w ciąży z należytym
szacunkiem, uwzględniającym ich wrażliwość oraz charakter badań przeprowadzanych
w celu diagnostyki ciąży i porodu. Obecne prawo przewiduje szereg gwarancji
poszanowania godności i intymności:
1. art. 23 Kodeksu cywilnego18, który stanowi, że godność i intymność należą do dóbr

osobistych człowieka,
2. art. 20-22 Ustawy o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta19, które

wprowadzają zobowiązanie osób wykonujących zawody medyczne do zachowań
nienaruszających godności i intymności pacjenta,

3. art. 36 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza stomatologa20, który nakłada
obowiązek poszanowania przez lekarzy godności osób, które korzystają z usług
medycznych. Wprowadza również obowiązek lekarza, o zadbanie przestrzegania
przez resztę personelumedycznego przestrzegania przez nich przepisóww zakresie
poszanowania godności i intymności pacjentów.

Obejmuje przede wszystkim obowiązek zapoznania pacjentki ze stanem zdrowia,
każdym przeprowadzonym zabiegu, o podaniu leków i innych czynnościach podczas
pobytu w szpitalu. Informacja przekazywana pacjentce musi wypełniać trzy cechy:
1. Być pełna - lekarz ma obowiązek poinformowania kobiety o stanie zdrowia jej lub

dziecka, zastosowanych metodach leczniczych i diagnostycznych, celach podjętych
zabiegów i działań a także ich konsekwencjach oraz ewentualnych konsekwencjach
braku zgody na działania/zabiegi;

2. Być zrozumiała, a więc użyta terminologia powinna być jak najbardziej przyjazna dla
pacjentki;

3. Zawierać wszelkie dane dzięki którym pacjentka ma możliwość podjęcia
samodzielnej decyzji ze świadomością możliwych konsekwencji podjętego wyboru.

Przypisy do rozdziału

1 - Równouprawnienie czy uniformizacja? Polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn Unii Europejskiej,
red.: M. Olek, K. Pawłowska, T. Zych, Raporty instytutu Ordo Iuris, Warszawa 2020, s. 17.

2 - Zob.https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf,
(dostęp 01.12.2020 r.).

3 - Zob. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku
dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

4 -Zob. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).

5 - Zob.https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwencja-Likwidacja-dyskryminacji-
kobiet.pdf, (dostęp 03.12.2020 r.).

6 - Zob.http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990080067/T/D19990067L.pdf,
(dostęp 02.12.2020 r.).

7 - Zob. http://www.nzzk.nw.pl/pdf/eu_karta_spol.pdf, (dostęp 02.12.2020 r.).

8 - Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0085&from=PL,
(dostęp 03.12.2020 r.)

9 - Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0085&from=PL,
(dostęp 03.12 2020 r.)

10 -Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0085&from=PL
(dostęp 03.12 2020 r.)

11 - Zob. A. Gliksman. Równe traktowanie w zatrudnieniu, Kraków 2006, s. 7.

12 - Zob. http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k003.html, (dostęp 01.12.2020 r.).

13 - Zob.https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-nr-103-dotyczaca-ochrony-
macierzynstwa-zrewidowana-w-1952-16789828, (dostęp 02.12.2020 r.).

14 - Zob. L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2002, s. 5-6.

15 - Zob. Art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

16 - Zob. wyrok TK z 13.04.2011 r., SK 33/09, OTK-A 2011/3, poz. 23.

17 - Zob. Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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1. Art. 34 ustawy o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta28 stanowiący, że
pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która może być
sprawowana przez osobę bliską lub inną wskazaną przez pacjenta.

2. Art. 19 Etyki lekarskiej gwarantujący prawo do korzystania z opieki rodziny
i przyjaciół.

Prawo to gwarantuje pacjentowi kontakt z osobami z zewnątrz, a więc daje możliwość
odwiedzin. Oczywiście dozwolone są ograniczenia tego prawa poprzez ustalenie
odpowiednich godzin odwiedzin, ich warunków, miejsc spotkań z osobami z zewnątrz.
Te ustalenia leżą w kompetencji odpowiednich władz szpitala. Prawo do kontaktu
bliskimi gwarantują przepisy:

1. Art. 33 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta29, przewidujący
możliwość kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego oraz osobistego.

2. Art. 5 Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej gwarantujący kontakt kobiety
z rodziną.

3. Art. 19 Kodeksu etyki lekarskiej wprowadzający prawo pacjenta do kontaktu z rodziną
i przyjaciółmi podczas leczenia.

Kolejnym aktem prawnym, który określa standardy opieki nad kobietami w ciąży jest
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z roku 2018 – Standardy Opieki Okołoporodowej30.
Dokument jest pewnym wzorcem postępowania, który ma na celu zebranie
i ujednolicenie praw przysługującym kobietom w ciąży. Ma charakter
doprecyzowujący i uszczegółowiający istniejące procedury postępowania wobec
kobiet w okresie okołoporodowym. Dokument określa podmiotowość i decyzyjność
kobiety podczas porodu. Stanowi, że to właśnie kobieta ma być w centrum uwagi
podczas procedur związanych z opieką okołoporodową. Rozporządzenie gwarantuje jej
nie tylko rzetelne informacje odnośnie praw jej przysługujących podczas porodu, ale
również zapewnia poczucie godności i intymności. Określa ono organizację opieki nad
kobietą podczas ciąży, po porodzie, w połogu oraz opieki nad noworodkiem.
Obowiązuje wszystkie podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych
w zakresie opieki okołoporodowej. Dokument zakłada, że priorytetowym celem opieki
medycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i opieki na najwyższym
poziomie tj. medycyny opartej na dowodach naukowych. Dokument dość
wyczerpująco opisuje jakie standardy obowiązują w poszczególnych okresach ciąży.

Prawo do kontaktu z bliskimi

Prawo do informacji jest gwarantowane przez art. 31 ust 1 Ustawy o zawodzie lekarza21,
art. 9 i nast. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta22, art. 16
ust 2 Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej23. Chronione jest również przez prawo
międzynarodowe, przede wszystkim przez art. 10. ust 2 Konwencji o prawach
człowieka i biomedycynie, który stanowi: „Każdy ma prawo zapoznania się ze
wszelkimi informacjami zebranymi o jego zdrowiu. Należy jednak respektować
życzenie osób, które nie chcą zapoznać się z tymi informacjami”.

Prawo to wynika z konstytucyjnej gwarancji jednostki do stanowienie o sobie oraz
ochrony jej integralności. Zgoda lub odmowa musi być wyrażona w sposób świadomy
i dobrowolny. Pacjentka ma prawo wycofać zgodę w każdym etapie postępowania
medycznego. Prawo to jest gwarantowane przez Ustawy krajowe i międzynarodowe,
a mianowicie:
1. art. 23 Kodeksu cywilnego24 stanowiącego, że dobro osobiste człowieka w postaci

zdrowia jest chronione przez prawo cywilne,
2. art. 192 Kodeksu karnego25, który wprowadza karę grzywny, ograniczenia wolności

lub pozbawienia wolności do lat 2 za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody
pacjenta,

3. art.15-19 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta26 oraz art. 32, 33, 35
Ustawy o zawodzie lekarza27, które stanowią, że pacjent ma prawo wyrażenia zgody
na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy,

4. art. 5 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie stanowiący, iż „Nie można
przeprowadzać interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej
poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie
informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku”.

Zgoda może przybierać formę ustną a w szczególnych przypadkach dotyczących
interwencji stwarzających stan podwyższonego ryzyka zgoda musi zostać wyrażona
w formie pisemnej.

Prawo gwarantuje kobiecie możliwość wsparcia ze strony bliskiej osoby podczas
pobytu na oddziale patologii ciąży, podczas porodu oraz po porodzie. Wynika ono
częściowo z prawa do poszanowania intymności i godności oraz z ochrony życia
rodzinnego. Prawo to gwarantują przepisy:

Prawo do wyrażania zgody lub odmowy na zabieg medyczny

Prawo do wyrażania zgody lub odmowy na zabieg medyczny
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Prawo do wysokich standardów w opiece poporodowej

Standardy opieki nad ciążami powikłanymi

Prawo do pełnej informacji w zakresie karmienia piersią

Jeszcze w szpitalu kobieta powinna być poinformowana, dlaczego karmienie piersią
jest ważne i zdrowe oraz otrzymać wskazówki dotyczące metod karmienia.
W obowiązku personelu medycznego jest również poinformowanie: jak należy
trzymać dziecko do karmienia, jak karmić w pierwszej dobie po porodzie oraz jak
odciągać pokarm. Oczywiście istnieje możliwość podania sztucznego mleka, ale tylko
na zlecenie lekarza oraz za wiedzą i zgodą matki.

Prawo do opieki położnej środowiskowej

Położna powinna odwiedzać kobietę nie mniej niż 4 razy. Pierwsza wizyta położnej
powinna odbyć się w ciągu 48 godzin po powrocie matki z dzieckiem do domu.
Podczas wizyty wspiera naturalne karminie piersią, prowadzi instruktaż oraz koryguje
nieprawidłowości.

Dokument przewiduje i wskazuje sytuacje skrajne, które mogą stanowić zagrożenie dla
życia kobiety i rozwĳającego się dziecka. Do takich sytuacji może dojść zarówno
podczas ciąży, w chwili rodzenia oraz w okresie poporodowym.
Rozdział XV pkt. 1 wymienia pięć takich przypadków:
1. Ciężka choroba lub wada dziecka
2. Poronienie
3. Urodzenie dziecka martwego
4. Urodzenie dziecka niezdolnego do życia
5. Urodzenie dziecka chorego lub z wadami wrodzonymi

W takich sytuacjach kobieta powinna otrzymać wsparcie ze strony osoby opiekującej
się nią (jest to zazwyczaj położna). Wsparcie polega na zagwarantowaniu
odpowiedniego czasu, który pozwoli na zapoznanie się z sytuacja zdrowotną. Kobieta
powinna mieć jak najszybszy dostęp do pomocy psychologicznej oraz pomocy
duchownej według swego wyznania, a także na kontakt i wsparcie ze strony
najbliższych.W celu zapewnienia spokoju oraz komfortu psychicznego kobieta wmiarę
możliwości niemoże być umieszczonaw jednympomieszczeniu z kobietami w okresie
ciąży, bądź w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem dziecka zdrowego. Co
więcej w sytuacjach śmierci dziecka personel medyczny powinien umożliwić kobiecie
oraz najbliższej rodzinie godne pożegnanie z dzieckiem.

Prawo do kontaktu skóra do skóry
W standardach podkreślone jest również znaczenie przestrzegania (jeśli tylko jest to
możliwe) zasady kontaktu matki i noworodka „skóra do skóry”. Dziecko od razu po
porodzie powinno być oddane bezpośrednio w ręce matki. Prawo gwarantuje
dwugodzinny kontakt skóra do skóry, który nie powinien być przerywany. Kwestie
mierzenia i ważenia noworodka nie mogą być przedstawiane jako przeszkoda
w kontakcie dziecka ze skórą matki. Działanie to jest niezwykle istotne dla zdrowia
i budowania intymnej więzi między dzieckiem, a matką. Pomaga ono również
w rozpoczęciu karmienia piersią.

W zakres tego prawa wchodzą:
1. Opieka lekarza specjalizującego się w ginekologii, położnictwie bądź położnej.

Kobieta ma prawo do wyboru osoby, która będzie jej towarzyszyć. Istnieje
obowiązek skierowania kobiety do położnej podstawowej opieki zdrowotnej POZ.
Położna jest odpowiedzialna za zorganizowanie odpowiedniej edukacji
przedporodowej. Nacisk na edukację ma na celu zmniejszenie lęku i stresu przed
zbliżającym się porodem poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne zarówno
kobiety, jak i najbliższych. Przysługuje od 21. tyg. do porodu.

2. Prawo do wykonywania badań, które zostały określone w standardach.
3. Prawo do regularnych wizyt lekarskich co 3 - 4 tygodnie.
d. Możliwość wyboru miejsca porodu (szpital/poród domowy)

Minimalizacja interwencji medycznych
Celem wprowadzenia standardów jest zmniejszenie do minimum interwencji
medycznych, po to, by poród przebiegał w możliwie najbardziej naturalny
i niezakłócony sposób. Jest to istotne z perspektywy zdrowia fizycznego i psychicznego
matki, jak i jej dziecka. Z tych przyczyn, standardy wskazują na konieczność
minimalizowania zabiegów:
1. Przebicia pęcherza płodowego
2. Indukcji porodu
3. Nacięcia krocza
4. Podawania opioidów

Prawo do wysokich standardów opieki przed porodem

Prawo do dobrego porodu
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Także na początku 2017 r. weszły w życie przepisy Uchwały Rady Ministrów określające
program wsparcia dla rodzin „Za życiem”32. Przewiduje ona kilka celów programu.
1. Zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu

i połogu. Realizacja celu została powierzona szpitalnym oddziałom położniczo-
ginekologicznym, poradniom ginekologiczno-położniczym, oddziałom
neonatologicznym III poziomu referencyjnego. Cel ten ma zostać osiągnięty
poprzez koordynację świadczeń udzielanych kobiecie w ciąży. W ramach opieki
kobieta ciężarna będzie mieć dostęp do opieki położniczej, a noworodek opiekę
neonatologiczną. Została również przewidziana opieka psychologiczna nad
kobietami w ciąży u których dziecka rozpoznano nieuleczalną wadę. Opieka,
realizowana przez specjalnie przeszkolony personel, ma zagwarantować kobiecie
wsparcie.

2. Zwiększenie dostępności do diagnostyki i terapii prenatalnej w kierunku rozpoznania
wad wrodzonych. Jego realizacją zajmują się podmioty świadczące program badań
prenatalnych, czyli poradnie ginekologiczno - położnicze.

3. Stworzenie opieki paliatywnej i hospicyjnej, która ma na celu wsparcie
psychologiczne rodzin i dzieci z wadą letalną poprzez zapewnienie opieki
psychologicznej oraz godnych warunków umierania dzieci z nieuleczalną wadą.
Opieka hospicyjna jest alternatywą dla przerwania ciąży w przypadku stwierdzenia
wady rozwojowej dziecka. Hospicjum oferuje kobietom i ich rodzinom odpowiednie
otoczenie i obejmuje:
- konsultację lekarza stawiającego rozpoznanie,
- obecność psychologa podczas konsultacji lekarza,
- pozostanie psychologa z rodzicami (po zakończeniu konsultacji lekarza)

i udzielenie im konsultacji,
- dostępność lekarza (po zakończeniu konsultacji psychologa), jeżeli rodzice

potrzebują dodatkowych informacji,
- dostępność kontaktu telefonicznego z psychologiem w okresie ciąży

i po porodzie,
- możliwość spotkania z lekarzem i kapelanem,
- szkołę rodzicielstwa (kurs dla rodziców),
- zaplanowanie porodu w ośrodku położnictwa i neonatologii III stopnia

referencyjności lub innym ośrodku, wybranym przez rodziców,
- specjalny program wsparcia w żałobie.

W przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia bądź nieuleczalnej choroby,
które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu, kobieta powinna zostać
poinformowana o możliwości dalszej pomocy w ramach opieki paliatywnej
i hospicyjnej, przy czym podmiot leczniczy na poziomie III opieki perinatalnej
zapewnia dostęp do opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki paliatywnej
i hospicyjnej. Placówki działające w ramach II i III poziomu referencyjnego są lepiej
dostosowane do opieki nad kobietą i dzieckiem w przypadku patologii ciąży.

Standardy Opieki Okołoporodowej, w związku z możliwością pojawienia się patologii
ciąży, wprowadziły również podział placówek medycznych na poszczególne poziomy
opieki perinatalnej. Mają one zapewnić jak najlepszą opiekę nad matką oraz dzieckiem,
obniżyć umieralność okołoporodową matek i dzieci, a także zmniejszyć liczbę
powikłań.

I poziom opieki perinatalnej – to opieka nad fizjologicznie przebiegającą ciążą,
porodem, połogiem oraz zdrowym noworodkiem
II poziom opieki perinatalnej – to opieka nad ciążą patologiczną średniego stopnia
III poziom opieki perinatalnej – to opieka nad najcięższą patologią ciąży

Rozporządzenie wprowadza obowiązek kierowania kobiety w ciąży do poszczególnych
jednostek w zależności od sytuacji zdrowotnej w jakiej znalazła się kobieta wraz
z dzieckiem.

W przypadku, gdy zostanie wykryta u dziecka poważna wada konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej opieki nad dzieckiem, kobietą w ciąży oraz jej rodziną.
Niektóre z chorób lub wad mogą być leczone nawet na etapie prenatalnym.
W przypadku wad letalnych płodu nie ma takiej możliwości.

W związku z możliwymi patologiami ciąży od 2017 r. w Polsce obowiązują przepisy
Ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”31.

W Ustawie przewidziano m.in.:

1. Dostęp do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety
w ciąży.
1. Zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej.
2. Zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie

ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej
oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3).
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Współcześnie, z uwagi na wrogie rodzinie trendy społeczne, obserwuje się zjawisko
dyskryminacji matek. Coraz częściej w środowisku pracy, czy w debacie publicznej,
przebrzmiewa stanowisko rodzące niechęć wobec idei zakładania rodziny
i decydowania się na potomstwo. Dzieje się tak dlatego, że obecna narracja sugeruje
konieczność dokonania wyboru: kariera lub rodzicielstwo. Ponadto kobiety, które
pracują w domu, opiekując się dziećmi i zajmując się ich wychowaniem, są
stygmatyzowane. Ich praca i poświęcenie traktowane są jako coś gorszego, mniej
znaczącego niż praca zawodowa.

Matki narażone są nie tylko na werbalne uwagi krytyczne, umniejszające rolę, jaką
pełnią w społeczeństwie, ale także bywają często realnie pokrzywdzone na rynku
pracy. Dlatego też tak istotne jest podkreślanie, że obowiązki wykonywane przez
matkę w domu są również pracą i że władze państwa, pracodawcy oraz opinia
społeczna powinny tę pracę należycie docenić. Dobro społeczeństwawymaga tego, by
matki mogły swobodnie korzystać ze swoich praw i realizować się w macierzyństwie
lub łącząc pracę zawodową z pracą w domu. Nie wolno pracy związanej
z wychowywaniem dzieci w domu bagatelizować i należy zrobić wszystko, by sytuacja
matek, które zdecydowały się ograniczyć lub całkowicie zaniechać pracy zawodowej na
rzecz opiekowania się dziećmi, zmieniła się na lepsze. Należy także zwracać uwagę na
to, jakie udogodnienia przysługują matkom pracującym zawodowo, szczególnie
w okresie ciąży oraz wówczas, gdy mają małe dziecko, wymagające nieustannej
opieki.

Przypisy do rozdziału
18 - Dz.U. 1964 nr16 poz. 93.

19 - Dz.U. 2009 nr52 poz. 417.

20 - Dz.U. 1997 nr28 poz. 152.

21 - Dz.U. 1997 nr28 poz. 152.

22 - Dz.U. 2009 nr52 poz. 417.

23 - Dz.U. 2011 nr174 poz. 1039.

24 - Dz.U. 1964 nr16 poz. 553.

25 - Dz.U. 1997 nr88 poz. 553.

26 - Dz.U 2009 nr52 poz. 417.

27 - Dz.U. 1997 nr28 poz. 152.

28 - Dz.U. 2009 nr52 poz.417.

29 - Dz.U. 2009 nr52 poz.417.

30 - Dz.U 2018 poz. 1756.

31 - Dz.U. 2020 poz.1329.

32 - M.P. 2016 poz. 1250.

33 - Dz.U. 1964 nr16 poz.93.

34 - Dz.U. 1997 nr88 poz.553.

35 - Wyrok Sądu Okręgowego wWarszawie
z dnia 28. 12.2018 r sygn. I C 784/13.

36 - Najwyższa Izba Kontroli, „Informacja
o wynikach kontroli. Opieka okołoporodowa
na oddziałach położniczych”, 20 czerwca 2018
roku.

37 - Dz.U. 2000 nr62 poz. 718.

W przypadku naruszenia praw, kobiecie ciężarnej przysługuje dochodzenie roszczeń
z tytułu praw pacjenta.
Prawo przewiduje:
1. Odpowiedzialność cywilną w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju

zdrowia. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (art.
144 Kodeksu cywilnego)33.

2. Odpowiedzialność karną za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu o czym stanowi
rozdział XIX Kodeksu karnego34.

3. Skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku naruszenia
przepisów RODO.

4. Skargę do Rzecznika Praw Dziecka, gdy zostało naruszone prawo dziecka.

Na uwagę zasługuje wyrok Sądu35 Okręgowego w Warszawie, rozpatrujący sprawę
błędu diagnostycznego polegającego na udzieleniu nieprawidłowej informacji o stanie
zdrowia dziecka zaraz po porodzie oraz niepodjęcia podstawowych czynności co
skutkowało śmiercią noworodka. Sąd orzekł, że w takich sytuacjach dochodzi do
naruszenia dóbr zarówno ojca, jak i matki, zasądzając kwotę odszkodowania
40 tys. zł.

Wiele raportów, dotyczących wyników przestrzegania standardów, jednoznacznie
wskazuje na rażący brak ich przestrzegania. Jak wynika z kontroli NIK „standardy
kontroli opieki okołoporodowej nie były przestrzegane przez personel medyczny we
wszystkich kontrolowanych podmiotach leczniczych”36.

Standardy Opieki Okołoporodowej nie przewidują bezpośrednio kar w przypadku ich
naruszania. Obowiązujące prawo przewiduje jednak dwie możliwości ich nałożenia:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwość przeprowadzenia kontroli
świadczeniodawcy, a w przypadku uznania, że dane działanie jest niezgodne
z warunkami świadczenia NFZ ma możliwość nałożenia kary umownej. W przypadku
stwierdzenia udzielenia świadczenia w sposób rażąco nieodpowiadający standardom
kara umowna wynosi 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy. W sytuacjach
normalnego naruszenia udzielenia świadczenia kara umowna wynosi 1% kwoty37.
2. Działanie niezgodne z postanowieniami rozporządzenia są bezprawne, w związku
z tym pacjentka ma możliwość dochodzenia odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
3. W przypadku niemożliwości skorzystania z przysługujących praw wynikających ze
standardów prawo przewiduje możliwość złożenia skargi do kierownika placówki lub
Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta jest uprawniony do nakładania kar
pieniężnych na podmioty medyczne.
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Jeżeli natomiast praca jest uciążliwa, pracodawca powinien tak ograniczyć czas pracy,
by wyeliminować zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy i jej dziecka.
Jeśli dostosowanie lub ograniczenie czasu pracy nie jest możliwe, pracodawca jest
zobowiązany przenieść pracownicę na inne stanowisko lub zwolnić ze świadczenia
pracy na niezbędny czas. Wykaz prac uznanych za uciążliwe, niebezpieczne lub
szkodliwe dla zdrowia, mogące mieć negatywny wpły na przebieg ciąży lub karmienie
dziecka piersią, znaleźćmożna w rozporządzeniu RadyMinistrów. Obejmuje ono prace
związane z nadmiernymwysiłkiem fizycznym, w tym z ręcznym transportem ciężarów
oraz prace w niekorzystnych warunkach, uwzględniając niekorzystne czynniki
występujące w środowisku pracy38. Gdy przyczyna uzasadniająca przeniesienie
pracownicy na inne stanowisko, skrócenie czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku
świadczenia pracy ustanie – obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnić pracownicę do tej
pracy i w takim wymiarze, jaki określony jest w umowie o pracę.

Pracownica powinna uzyskać od lekarza zaświadczenie lekarskie, stwierdzające ciążę.
Pracodawca jest wówczas zobowiązany udzielać pracownicy zwolnień na zlecone
przez lekarza badania prowadzonew związku z ciążą, gdy niemogą się one odbyć poza
godzinami pracy. Pracownica zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia.
Natomiast pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych
przerw na karmienie, które są wliczone do czasu pracy. Jeśli pracownica karmi więcej niż
jedno dziecko, to przerwy te wydłużone zostają do 45 minut każda. Te przerwy mogą
być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Jeżeli pracownica zatrudniona jest na
czas krótszy niż 4 godziny dziennie, nie przysługują jej przerwy na karmienie, a gdy czas
pracy nie przekracza 6 godzin – przysługuje jej jedna przerwa. Ponadto warto zwrócić
uwagę, że kobiety w ciąży mogą pracować w pozycji siedzącej przed ekranem nie
dłużej niż przez 50 minut w ciągu godziny. Pracodawca powinien zatem zapewnić
ciężarnej pracownicy 10minut przerwy w ciągu każdej godziny, a czas ten wliczony jest
do czasu pracy. Łącznie czas pracy kobiety ciężarnej przed monitorem nie powinien
przekraczać 8 godzin39.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać
umowy o pracę w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że
zachodzą okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
z winy pracownicy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa
wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Zakaz ten obowiązuje również w sytuacji, gdy
pracownica zaszła w ciążę po wręczeniu jej oświadczenia i przed upływem okresu
wypowiedzenia umowy, a także gdy nie wiedziała o tym, że jest w ciąży. Pracodawca
ma obowiązek cofnąć wypowiedzenie, jeśli pracownica przedstawi mu zaświadczenie
lekarskie,

BADANIA I PRZERWY W PRACY

WYPOWIEDZENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Przepisy Kodeksu Pracy gwarantują szczególną opiekę kobietom ciężarnym oraz
matkom małych dzieci tak, aby w miarę możliwości mogły kontynuować pracę
zawodową i aby nie stwarzała ona zagrożenia dla dobra dziecka, jego życia i zdrowia.
Rozdział VIII Kodeksu Pracy skupia się na tych prawach, by matka mogła według swojej
woli połączyć pracę w domu z pracą zawodową.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że z praw wymienionych poniżej w niniejszym dziale,
tzn. z praw zagwarantowanych przez Kodeks Pracy, może skorzystać jedynie kobieta
zatrudniona na umowę o pracę. Inne typy umowy, takie jak np. umowa zlecenie, nie
uprawniają do korzystania z urlopu macierzyńskiego czy z udogodnień, takich jak
lżejsza forma pracy. Co do zasady nie chronią również przed ewentualnym
wypowiedzeniem umowy.

Przede wszystkim ustawodawca skupia się na bezpieczeństwiematki i dziecka. Dlatego
też w pierwszej kolejności art. 176 podkreśla, że kobiety ciężarne ani karmiące piersią
nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,
mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie
piersią. Dodatkowo pracodawcę obowiązuje szereg bardziej szczegółowych zasad,
których musi przestrzegać wobec ciężarnej pracownicy. Pracownica w ciąży nie może
być zatrudniana w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Bez jej zgody nie
można jej również delegować poza stałe miejsce pracy. Te same warunki dotyczą
matki dziecka do 4. roku życia – bez jej zgody nie wolno zatrudniać jej w godzinach
nadliczbowych, w porze nocnej ani delegować poza stałe miejsce pracy.

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownicę w porze nocnej, to na czas ciąży jest
zobowiązany zmienić rozkład czasu pracy, a jeżeli nie jest to możliwe – przenieść
pracownicę na inne stanowisko. Gdyby przeniesienie do innej pracy wiązało się
z obniżeniemwynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Gdy zaś
wspomniane rozwiązania są niemożliwe do wprowadzenia lub są niecelowe,
pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy,
przy czym zachowuje ona prawo do wynagrodzenia.

Podobne prawa przysługują w przypadku wykonywania pracy niebezpiecznej lub
szkodliwej dla zdrowia, o której wspomina art. 176 kobiecie ciężarnej oraz karmiącej
piersią. Wówczas pracodawca również ma obowiązek przenieść pracownicę do innej
pracy lub zwolnić ją za niezbędny czas z obowiązku świadczenia pracy.

PRACA UCIĄŻLIWA LUB NIEBEZPIECZNA

Prawa kobiet ciężarnych i matek małych dzieci
w pracy

III
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Czas trwania urlopu rodzicielskiego:
- 32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
- 34 tygodnie – w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci.

Decyzję o tym, czy będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, matka powinna podjąć w ciągu 21 dni po
porodzie, gdyż w tym czasie należy złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie urlopu
rodzicielskiego.

Wynagrodzenie w czasie urlopu:

100% wynagrodzenia, czyli zasiłku macierzyńskiego, przysługuje za okres:

- 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia jednego dziecka lub
przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;

- 8 tygodni urlopu rodzicielskiego –w przypadku urodzenia dwojga lubwięcej dzieci
lub przyjęcia na wychowanie równocześnie dwojga lub więcej dzieci;

- 3 tygodni – w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie, jeśli ubezpieczonyma
prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym
9 tygodni (o czym więcej w rozdziale poświęconym adopcji)40.

Jeżeli matka zdecyduje się na podzielenie urlopu rodzicielskiego na części, to może go
wykorzystać w nie więcej niż 4 częściach, do końca roku kalendarzowego, w którym
dziecko kończy 6 lat. Co do zasady część urlopu nie może być krótsza niż 8 tygodni,
z wyjątkiem pierwszej części, która może wynosić minimalnie 6 tygodni, oraz ostatniej
części, która jest pozostałością z całego okresu 32 tygodni.

Matka może podjąć decyzję o tym, czy w czasie trwania podstawowego urlopu
macierzyńskiego będzie pobierała 100% wynagrodzenia, czy 80% wynagrodzenia.
Jeśli zdecyduje się na pobieranie 100% wynagrodzenia, to taka sama wysokość
przysługuje jej przez pierwsze 6 tygodni (8 tygodni lub 3 tygodnie, jak wyżej) urlopu
rodzicielskiego, zaś przez pozostałe tygodnie urlopu rodzicielskiego, matka pobiera
60%wynagrodzenia. Natomiast jeśli zdecyduje się na 80%wynagrodzenia, to w takiej
wysokości przysługuje ono przez cały okres urlopu podstawowego i rodzicielskiego.
Decyzję o wysokości pobieranego wynagrodzenia należy podjąć na 2 tygodnie przed
rozpoczęciem urlopu poprzez złożenie stosownego wniosku w ZUS. Zasiłek
macierzyński należy uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT.

Urlop macierzyński dzielimy na:

1. Podstawowy, który trzeba wykorzystać w całości.

Czas trwania urlopu podstawowego:
- 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
- 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci,
- 33 tygodnie – w przypadku urodzenia trójki dzieci,
- 35 tygodni – w przypadku urodzenia czwórki dzieci,
- 37 tygodni – w przypadku urodzenia piątki lub więcej dzieci.

14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego zarezerwowanych jest dla matki,
dalszych 6 może wykorzystać ojciec dziecka, jeśli matka z niego zrezygnuje. Aby
zrezygnować z odbywania dalszej części urlopu, matka musi złożyć wniosek,
najpóźniej na 7 dni przed powrotem do pracy. Przed porodem można wykorzystać
część urlopu macierzyńskiego, jednak w wymiarze nie większym niż 6 tygodni.

że była w ciąży najpóźniej ostatniego dnia biegu okresu wypowiedzenia. Nie dotyczy
to natomiast pracownicy w okresie próbnym, nieprzekraczającymmiesiąca.

Podstawowym urlopem, jaki przysługuje bezpośrednio po urodzeniu dziecka jest urlop
macierzyński. Może z niego skorzystać matka lub ojciec, pod warunkiem zatrudnienia
na umowę o pracę, przy czym nie ma tu znaczenia staż ani wymiar pracy – z urlopu
można skorzystać zarówno w przypadku zatrudnienia na cały etat, jak i na część etatu.

Warto tu zwrócić uwagę na reguły obowiązywania umów, zawartych z kobietami
w ciąży oraz kobietami, które korzystają z urlopu macierzyńskiego. Jeżeli umowa
o pracę była zawarta na czas określony i uległaby rozwiązaniu w trakcie wykonywania
urlopu macierzyńskiego, to do końca urlopu w pełnym wymiarze przysługuje
wynagrodzenie z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli zaś umowa o pracę była
zawarta na czas określony i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciegomiesiąca ciąży –
zostaje przedłużona do dnia porodu. W związku z tym kobieta wciąż podlega
ubezpieczeniu chorobowemu, co uprawnia ją do pobierania zasiłku przez pełen okres
urlopu macierzyńskiego.

2. Rodzicielski, który można wykorzystać w całości lub w częściach.

URLOPY

URLOP MACIERZYŃSKI
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Podczas urlopu macierzyńskiego można również zawrzeć umowę zlecenie –
z pracodawcą udzielającym urlopu lub innym. Matka nie musi wówczas płacić
od umowy zlecenie składek ubezpieczeniowych, gdyż są one odprowadzane od zasiłku
macierzyńskiego. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia czy
umowy o dzieło, na urlopie wychowawczym nie ma wyznaczonego wymiaru czasu
pracy, w jakim sprawujący opiekę nad dzieckiem będzie wykonywał czynności
określone umową. Co do zasady przyjmuje się, że praca powyżej czterech godzin
mogłaby utrudnić sprawowanie opieki nad dzieckiem, dlatego przyjmuje się podobne
regulacje, jak w przypadku umowy o pracę. Kluczowe jest bowiem to, by nie dopuścić
do sytuacji, w której praca w taki sposób koliduje ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem, że w praktyce dochodzi do wypłaty świadczenia z tytułu urlopu
wychowawczego, osobom faktycznie pracującym.41

- 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
- 68 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci i więcej.

Ponadtomożna złożyć wniosek o obniżony wymiar pracy, a wówczas urlop rodzicielski
przysługuje na ten czas, w którym nie świadczy się pracy. Należy zaznaczyć, że
pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę od dnia złożenia
wniosku o urlop wychowawczy, do dnia jego zakończenia, a także od dnia złożenia
wniosku o obniżony wymiar pracy, do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru pracy,
nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy.

URLOPW PRZYPADKU ADOPCJI DZIECKA

Zgodnie z art. 183 Kodeksu pracy, pracownik, który adoptował lub przyjął dziecko na
wychowanie, może liczyć na urlop w takim wymiarze, jak urlop macierzyński. Jednak
można z niego skorzystać tylko do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, chyba że
obowiązek szkolny był wobec niego odroczony – wówczas do 10 roku życia.

Jeżeli natomiast do adopcji dziecka doszło na krótko przed ukończeniem przez nie 7
roku życia lub 10 roku życia w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, to wówczas
pracownicy (lub pracownikowi) przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 9
tygodni. Zasadniczo urlop ulega skróceniu o taką część, jaka przypadałaby na okres po
ukończeniu przez dziecko 7 lub 10 lat, natomiast wspomniane 9 tygodni stanowi
gwarantowane minimum, nawet w przypadku, gdy dziecko zostało adoptowane tuż
przed ukończeniem 7 (lub 10) lat.

Oprócz wskazanych urlopów, matce lub ojcu, którzy wychowują dziecko w wieku do
14 lat, przysługuje zwolnienie w wymiarze 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Liczba tych dni nie wzrasta wraz z liczbą
dzieci. O sposobie wykorzystania tego zwolnienia należy zadecydować
w pierwszym wniosku o jego udzielenie, złożonym w danym roku kalendarzowym.

Wniosek o przyznanie urlopu wychowawczego należy złożyćw terminie nie krótszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu i można go wycofać najpóźniej na 7 dni przed
rozpoczęciem. Również z samego urlopu można zrezygnować w każdym czasie jego
trwania (za zgodą pracodawcy) lub po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy –
najpóźniej 30 dni przed zamierzonym powrotem do pracy.

Czas trwania urlopu wychowawczego:

- 36 miesięcy, które można wykorzystać w 5 częściach.

Warto tu podkreślić, że zarówno urlopem rodzicielskim, jak i wychowawczym, rodzice
mogą się dzielić, tzn. nie ma wymogu, by całość tych urlopów (poza podstawowym,
w wymiarze 14 tygodni) odbyła matka dziecka. To, jak rodzice rozdysponują
poszczególne części urlopu, jest ich indywidualną decyzją,
z zastrzeżeniem jednego warunku przy urlopie wychowawczym: co najmniej 1 miesiąc
z przysługujących 36 miesięcy musi by wykorzystany przez drugiego rodzica, chyba że
zmarł lub władza rodzicielska została mu odebrana lub ograniczona. Należy przy tym
raz jeszcze zaznaczyć, że ani matka korzystająca z urlopu w pełnym wymiarze, ani
matka, która zdecydowała się całkowicie zrezygnować z pracy zawodowej, na rzecz
sprawowania opieki nad dzieckiem, nie powinna być dyskryminowana i określana jako
„niepracująca”. Wychowywanie i opieka nad dzieckiem jest bowiem w istocie
wymagającą, a ponadto przynoszącą wymierne korzyści społeczeństwu pracą.

Nie ma przeszkód, aby w czasie trwania urlopu wychowawczego podjąć pracę
zarobkową, o ile nie wyklucza ona samodzielnego sprawowania opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 186 (7), pracownik uprawniony do urlopu
wychowawczego może np. złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, do
wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, w okresie, w którym
mógłby korzystać z urlopu. Jeżeli matka łączy urlop wychowawczy z wykonywaniem
pracy u pracodawcy, który tego urlopu udziela, to wówczas wymiar urlopu
rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
wykonywanej przez pracownicę w trakcie korzystania z urlopu, jednak nie dłużej niż do:

PRACA A URLOP WYCHOWAWCZY

Urlop wychowawczy przysługuje matce lub ojcu, zatrudnionym na co najmniej
6 miesięcy (wliczając w to poprzednie okresy zatrudnienia). Wymagany
sześciomiesięczny termin nie musi wypadać przed urodzeniem dziecka.

URLOP WYCHOWAWCZY
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Becikowe w przypadku Adopcji dziecka

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych, rodzicom adopcyjnym przysługuje
również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe. Na
złożenie wniosku o przyznanie świadczenia rodzice adopcyjni, podobnie jak rodzice
biologiczni mają 12 miesięcy. Jednak o ile w przypadku rodziców biologicznych,
termin ten liczony jest od dnia narodzin dziecka, dla rodziców adopcyjnych biegnie
on od dnia przysposobienia dziecka lub objęcia go opieką. Rodziców adopcyjnych
dotyczy również warunek, że miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jednego
członka nie może przekroczyć 1 922 zł.

Rodzice adopcyjni nie muszą za to przedstawiać żadnej dokumentacji medycznej
celem uzyskania tego świadczenia. Warunkiem uzyskania go dla rodziców
biologicznych jest to, aby matka pozostawała pod opieką lekarza co najmniej od
10 tygodnia ciąży. Nie dotyczy to zatem rodziców adopcyjnych.

3. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: wysokości dochodu,
wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnych
składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku
dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.
4. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa
do świadczeń rodzinnych, w tym np. dokument stwierdzający wiek dziecka, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok
stwierdzający przysposobienie dziecka42.

Warunki uzyskania świadczenia:

Aby uzyskać to świadczenie, matka musi pozostawać pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Ponadto konieczne jest złożenie
w urzędzie gminy odpowiedniego wniosku, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, wydane przez naczelnika właściwego urzędu
skarbowego, zawierające informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie
społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku.
2. Zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów.

Przypisy do rozdziału

38 - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000796/O/D20170796.pdf,
dostęp: 28 października 2020.

39 - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000796/O/D20170796.pdf,
dostęp: 28 października 2020.20 - Dz.U. 1997 nr28 poz. 152.

40 - https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/wysokosc,
dostęp: 19 listopada 2020.

41 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wWarszawie z dnia 25 marca 2011 r. (I OSK 2066/10).

W prawie polskim funkcjonuje kilka typów wsparcia pieniężnego z tytułu urodzenia
dziecka, a także kilka rodzajów świadczeń dla rodzin wielodzietnych. Aby z nich
skorzystać, często należy wypełnić wymagane wnioski, które składa się wraz
z załącznikami w odpowiednich instytucjach. Dlatego też warto uważnie sprawdzić, czy
wniosek skonstruowany został w odpowiedniej formie i zawiera wszystkie wymagane
dodatkowo dokumenty.

Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1 922 zł netto. Świadczenie to jest jednorazowe i wynosi 1 000 zł
na jedno dziecko. Becikowe jest zwolnione z podatku i nie ma konieczności
wykazywania go w rozliczeniu rocznym PIT.

Świadczenia rodzinneIV

BECIKOWE

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, matka (lub ojciec) ma również prawo do
skorzystania z urlopu rodzicielskiego w wymiarze:
- 32 tygodni - w przypadku adoptowania jednego dziecka;
- 34 tygodni – w przypadku adoptowania dwójki lub większej liczby dzieci;
- 29 tygodni – w przypadku adoptowania dziecka do lat 7 – jeżeli przysługuje urlop
macierzyński w wymiarze minimalnym – 9 tygodniowym.

Rodzicom adopcyjnym przysługuje również urlop wychowawczy na takich samych
warunkach jak rodzicom biologicznym. Matka i ojciec mogą korzystać z niego
jednocześnie i nie wyklucza to podjęcia pracy zarobkowej lub innej działalności, o ile
pozwala ona na sprawowanie opieki nad dzieckiem w dalszym ciągu.
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Nie jest to forma pieniężnego, ale rzeczowego wsparcia rodziców nowonarodzonego
dziecka. Wyprawkę można otrzymać m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu
i Krakowie. Należy pamiętać, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla rodziców, którzy
płacą podatki w danym mieście. W skład wyprawki, w zależności od miasta, wchodzą
takie przedmioty, jak ubranka, przybory pielęgnacyjne, grzechotki, książeczki, kosz
Mojżesza, czy karta biblioteczna.

Aby otrzymać wyprawkę rzeczową, rodzice powinni złożyć stosowny wniosek
w Urzędzie Miasta, w ciągu miesiąca od narodzin dziecka45.

Jest to świadczenie wypłacane raz do roku, którego celem jest zakup wyprawki szkolnej
dla dziecka rozpoczynającego nowy rok szkolny. Świadczenie to przysługuje bez
względu na dochody rodziny. Warto zwrócić uwagę, że w 2021 roku zmienią się
terminy składania wniosków o przyznanie tego świadczenia – będzie je można składać
od 1 lutego elektronicznie lub od 1 kwietnia tradycyjnie w urzędzie.

WYPRAWKA RZECZOWA

WYPRAWKA SZKOLNA „DOBRY START” – 300 PLUS

Od nowelizacji Ustawy z dnia 1 lipca 2019 roku o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, świadczenie to przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku
życia, bez względu na dochód rodziny. Nowelizacja nie tylko zniosła kryterium
dochodowe, dzięki czemu o świadczenie ubiegać się mogą wszyscy rodzice, ale
dodatkowo uprościła procedury związane ze składaniem wniosku o jego przyznanie.

W ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka, należy złożyć wniosek o przyznanie
świadczenia – elektronicznie (np. poprzez portal Empatia), w urzędzie lub pocztą.
Odpowiedź w kwestii przyznania świadczenia, otrzymać można na wskazany we
wniosku adres e-mail i nie trzeba jej odbierać osobiście. Jeśli nawet nie poda się we
wniosku adresu e-mail i nie odbierze informacji osobiście – nie ma to wpływu na
wypłatę świadczenia.

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż
w wysokości 386 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności, ta kwota zwiększa się o 80 zł i nie więcej niż o 160 zł na
wszystkie dzieci.

Wysokość miesięcznego dochodu, który uprawnia do zasiłku:

- na ogół do 674 zł miesięcznie na członka rodziny (kwoty te podawane są netto),
- do 764 zł miesięcznie na członka rodziny, jeśli członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności43.

Warto też wiedzieć o tym, że wyższy dochód nie zawsze stanowi barierę, całkowicie
wykluczającą uzyskanie zasiłku. Funkcjonuje bowiem tzw. mechanizm „złotówka za
złotówkę”. Polega on na tym, że jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka
przekracza limit uprawniający do zasiłku – zasiłek zostaje pomniejszony o taką kwotę,
o jaką przekroczony został limit44.

Samotne wychowywanie dzieci

Jeżeli matka samotnie wychowuje dziecko, może starać się o dodatek do zasiłku
rodzinnego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Warunki uzyskania dodatku:
1. Może go uzyskać nie tylko matka dziecka, ale również ojciec, opiekun prawny lub

faktyczny, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na dziecko od
drugiego z rodziców, z powodu jego śmierci, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub gdy
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone.

2. Może go uzyskać osoba pełnoletnia do 24 roku życia, gdy uczy się lub studiuje, jeżeli
oboje jej rodzice nie żyją.

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

Podobnie jak becikowe, jest uzależniony od dochodów rodziny i wynosi od 95 do 135
zł miesięcznie na dziecko:

- 95 zł – do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
- 124 zł – od 5 do 18. roku życia,
- 135 zł – od 18 do 24. roku życia.

Zasadniczo zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka do
ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej
niż do 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole
i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności. W celu uzyskania zasiłku należy złożyć wniosek w urzędziemiasta
lub gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Należy wcześniej
skonsultować we wskazanym urzędzie, jakie załączniki są wymagane w konkretnym
przypadku.

ZASIŁEK RODZINNY
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EMERYTURA MAMA 4 PLUS

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie oraz pełnoletnie, jeśli:
- otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- uczą się lub studiują (do 25 roku życia), a w danym roku nie uzyskały dochodów
wyższych niż 3 089 zł (wyłączając rentę).

Jeżeli powyższe wymogi są spełnione, to rodzina może odliczyć:

- 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1 112,04 zł rocznie, na jedno dziecko,
- 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1 112,04 zł rocznie, na każde z dwójki dzieci,
- 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2 000,04 zł rocznie, na trzecie dziecko, (przy czym na
pierwsze i drugie pozostaje kwota 92,67 zł),
- 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2 700,00 zł rocznie, na czwarte i kolejne dzieci, (przy
czym na trzecie dziecko pozostaje kwota 166,67 zł, a na pierwsze i drugie – 92,67 zł)48.

Takie świadczenie można otrzymać w przypadku nieposiadania dochodu
wystarczającego na zapewnienie środków niezbędnych do utrzymania.
Aby je otrzymać, należy spełnić następujące warunki:

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

KARTA DUŻEJ RODZINY

ULGA PRORODZINNA

Rodzina wielodzietna może również skorzystać z udogodnienia, jakim jest Karta Dużej
Rodziny. Przysługuje ona niezależnie od dochodu rodzicom, którzy mają na
utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Rodzice otrzymują taką kartę dożywotnio,
natomiast dzieci – do 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się lub studiują. To ograniczenie
wiekowe nie obowiązuje dziecka niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub
znacznym.

Jakie wymogi należy spełnić, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny:

Po pierwsze należy zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu miasta
lub gminy z pytaniem, która instytucja zajmuje się wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
Wniosek o kartę składamy we wskazanej instytucji lub przez Internet. Do
wypełnionego wniosku należy dołączyć oświadczenie rodziców o tym, że nie są
pozbawieni władzy rodzicielskiej ani nie jest ona wobec nich ograniczona. Dodatkowo
wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub aktu urodzenia, jeżeli
członek rodziny nie posiada numeru PESEL. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
wymagane jest jeszcze oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki
w szkole lub na studiach.

Warunki uzyskania świadczenia:
- dziecko nie ukończyło 20 lat lub 24, jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub

znacznym stopniu niepełnosprawności,
- dziecko uczy się w placówce takiej jak:

• szkoła podstawowa,
• szkoła ponadpodstawowa,
• szkoła artystyczna,
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
• specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,
• specjalny ośrodek wychowawczy,
• ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy.

Wyprawka ta nie przysługuje studentom, przedszkolakom ani uczniom zerówki.

Co do zasady wniosek o wyprawkę składa jeden z rodziców, jednak jeśli rodzice
sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem – każdy z nich może złożyć wniosek
i wówczas przysługuje im po 150 zł46.

Kolejnym udogodnieniem dla rodzin wielodzietnych, jest możliwość skorzystania z ulgi
prorodzinnej, czyli prawa do odliczenia określonej kwoty od podatku, przy rozliczaniu
podatkowym za dany rok. Wysokość kwoty zależy od dochodu rodziny oraz statusu
cywilnego rodzica. Jeżeli rodzic jest singlem, rozwodnikiem, wdowcem lub pozostaje
w związku małżeńskim przez część roku, to wówczas dochód rodziny uprawniający do
skorzystania z ulgi niemoże przekraczać 56 000 zł za dany rok. Natomiast jeśli rodzice
pozostają w małżeństwie, to dochód rodziny musi być nie większy niż 112 000 zł.

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługują zniżki na przejazdy kolejowe, ulgi
w przypadku uiszczania opłaty za paszport oraz wiele zniżek, oferowanych przez
instytucje, takie jak muzea, kina czy ośrodki sportu i rekreacji, a także restauracje
i niektóre sklepy47.



52 53

Prawa matki dziecka niepełnosprawnegoV

PROGRAM „Za Życiem”

Jest to program adresowany w szczególności do kobiet w ciąży powikłanej, a także do
kobiet, u których dzieci w okresie prenatalnym lub w czasie porodu stwierdzono ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę. Funkcjonuje on w oparciu
o Ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W ramach tego programu przysługuje tzw. świadczenie „Za życiem”, które wynosi
4000 zł jednorazowo, z tytułu urodzenia dziecka. Aby je uzyskać należy w ciągu
12miesięcy od urodzenia dzieckawypełnić stosownywniosek i dołączyć do niego dwa
zaświadczenia lekarskie:
1. Zaświadczenie potwierdzające upośledzenie lub nieuleczalną chorobę.
2. Zaświadczenie potwierdzające, że matka pozostawała pod opieką medyczną
co najmniej od 10. tygodnia ciąży.

Pojawianie się dziecka z niepełnosprawnością zmienia życie całej rodziny. Wymaga
dużo poświęcenia oraz przeorganizowania dotychczasowego stylu życia, a także
wpływa na jej sytuację materialną, społeczną oraz zdrowotną. Dostrzegając problemy
jakie pojawiają się w tym zakresie, oraz wychodząc z inicjatywą pomocy oraz wsparcia
polskich rodzin w dniu 4 listopada 2016 została uchwalona Ustawa o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „ Za życiem”50, na podstawie której przyjęty został program „Za życiem”.
Zawiera on rozwiązania prawno-organizacyjne oraz finansowe, które mają na celu
pełną integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz wsparcie rodziny osoby
niepełnosprawnej w aspektach psychologicznych, społecznych, funkcjonalnych
i ekonomicznych. Kierowany jest do rodzin wychowujących dzieci upośledzone,
nieuleczalnie chore oraz niepełnosprawne. Obejmuje również swoim zakresem kobiety
w ciąży oraz ich rodziny w przypadku ciąży powikłanej.

Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnychPrzypisy do rozdziału

42 - K. Dobrowolska, O. Szczypiński, T. Zych (red.), Raport Instytutu Ordo Iuris „Jakiej polityki rodzinnej
potrzebuje Polska?”, Warszawa 2015, s. 107-108.

43 - https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny, dostęp: 30 września 2020.

44 - Ibidem.

45 - https://www.zus.pl/program-rodzina-500, dostęp: 30 września 2020.

46 - https://nto.pl/300-plus-w-2020-roku-wyprawka-szkolna-dla-ucznia-jakie-terminy-programu-
dobry-start-kiedy-zlozyc-wniosek-kiedy-przelew-2112020/ar/c3-14098535, dostęp: 2 października 2020.

47 - https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny, dostęp: 30 września 2020.

48 - https://www.pit.pl/ulga-prorodzinna/, dostęp: 30 września 2020.

49 - https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/
publisher/details/1/rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace-mama-4-/2200117,
dostęp: 2 października 2020.

- być matką, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała, lub tylko wychowała,
co najmniej czwórkę dzieci.
LUB
- być ojcem, który ukończył 65 lat, wychował co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ

matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.
A PONADTO
- posiadać polskie obywatelstwo, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest się cudzoziemcem),
- można pobierać emeryturę w wysokości nie wyższej niż najniższa emerytura. Jeśli nie
pobiera się emerytury lub renty w ogóle, wówczas przysługuje świadczenie
w wysokości 1200 zł. Jeśli natomiast pobiera się emeryturę lub rentę w niższej
wysokości, wówczas można otrzymać świadczenie w wysokości różnicy 1 200 zł oraz
pobieranej już kwoty.

Celem otrzymania świadczenia należy złożyć odpowiedni wniosek, potwierdzający
urodzenie lub wychowanie co najmniej czwórki dzieci, pobieranie emerytury lub renty,
zawierający informacje o dochodach, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy
rodzicielskiej itp. Informacje o załącznikach, jakie są konieczne przy złożeniu takiego
wniosku znaleźć można na stronie ZUS-u49.
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Poniżej zostaną przedstawione rozwiązania i gwarancje prawne, które odnoszą się do
wsparcia rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Program przewiduje zaangażowanie w pomoc asystenta rodzinnego. Instytucja została
wprowadzona Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej52. Program „Za życiem” rozszerza zakres działania asystenta
rodzinnego. Jest on zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania
rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenia samorządu gminy.
Docelowo, według programu „Za życiem” asystent rodzinny jest przeznaczony jako
pomoc rodzicom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, oraz kobietom w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych, rodziny dzieci,
u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo
w czasie porodu. Kobiety w ciąży oraz ich rodziny mogą każdorazowo zgłaszać
potrzebę objęcia pomocą asystenta rodziny do gminy. Na wniosek zainteresowanych,
asystent rodzinny staje się koordynatorem działań pomocowych. Zadaniami asystenta
rodzinnego są między innymi:
1. Udzielanie informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
2. Wsparcie psychologiczne,
3. Wsparcie przy realizacji codziennych obowiązków,
4. Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziców w kontaktach z pracownikami
szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji.

Obok asystenta dziennego pojawia się inicjatywa w ramach prac społecznie
użytecznych „Pomoc w domu”. Według jej założeń, rodzice i opiekunowie dzieci
niepełnosprawnych uzyskałyby pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Poza
tym zaktywizowałoby osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych.

Program „Za Życiem” przewiduje również wsparcie dla uczennic w ciąży. Działanie
w tym zakresie obejmuje przede wszystkim zapewnienie możliwości kontynuowania
nauki w szkole.

W przypadku niewydolności wychowawczej, która może mieć miejsce w rodzinie
uczennicy w ciąży, została przewidziana możliwość zmiany przez uczennice szkoły na
szkolę z internatem bądź bursę. Pozwoli to na uniknięcie zjawiska braku akceptacji oraz
innych negatywnych reakcji środowiska, a tym samym może przyczynić się do
zmniejszenia ryzyka usunięcia ciąży przez nastolatkę.

Według programu „Za życiem” cel tenma być osiągnięty poprzez zapewnienie dostępu
do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu
i połogu. Przewiduje zagwarantowanie wsparcia rodzin i dzieci z wadą letalną,
zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które
umożliwia objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny; utworzenie ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych; podniesienie jakości i dostępności
świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności i dostępności do
rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub
w czasie porodu. Co więcej w programie zostały zawarte gwarancje wsparcia członków
rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną poprzez wprowadzenie pomocy
w formie opieki wytchnieniowej; wsparcie rodziców i opiekunów w codziennych
zajęciach i obowiązkach domowych; zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych rodzin
wychowujących dziecko niepełnosprawne; umożliwienie opiekunom osób
niepełnosprawnych łączenia pracy z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz ich
wsparcie w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego; tworzenie sieci placówek
samorządowych, które mają na celu pomoc w osiągnięciu przez osoby
niepełnosprawne samodzielności w życiu społecznym oraz zawodowym.

Program dotyczy również wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zawarte zostały
przepisy dotyczące opieki paliatywnej oraz przepisy przewidujące rehabilitację dzieci
posiadających zaświadczenie o ciężkim lub nieodwracalnym upośledzeniu albo
nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które pojawiły się w okresie prenatalnym lub
w czasie porodu. Zostały zagwarantowane mechanizmy wsparcia kobiet w ciąży i ich
rodzin w przypadku ciąży powikłanej.

Przepisy Ustawy przewidują również pomoc w przypadku rodzin z dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonych przepisami
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
a także dzieci i młodzieży posiadających odpowiednie opinie o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa
w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe51.

Działania w ramach programu „Za życiem” można wyodrębnić na cztery główne
priorytety:
1. Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny
3. Usługi wspierające i rehabilitacyjne
4. Wsparcie mieszkaniowe
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Kolejnymważnym priorytetem jest wsparciemieszkaniowe. Ma się ono odbyć poprzez
zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.
Budowane są mieszkania na wynajem, w tym z możliwością docelowego uzyskania
własności, m.in. z wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar programu MIESZKANIE
PLUS). Celem tego działania jest zwiększenie dostępności mieszkań w szczególności
dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Podstawowym czynnikiem, który decyduje
o przyznaniu mieszkania jest kryterium finansowe, rozumiane jako minimalna
zdolność czynszowa. Kolejne dodatkowe kryteria określa gmina, na terenie której
będzie znajdować się inwestycja.

Matka dziecka niepełnosprawnego ma prawo do realizowania swoich obowiązków
zawodowychw formie telepracy.Dotyczy to nie tylko sytuacji niepełnosprawności, ale
również przypadków dzieci objętych programem „Za życiem” oraz dzieci, które mają
szczególne potrzeby edukacyjne. Pracodawca może odmówić matce dziecka
udzielenia zgody na telepracę tylko wówczas, gdy organizacja pracy lub rodzaj pracy
nie pozwala na takie rozwiązanie. Oprócz telepracy matka dziecka niepełnosprawnego
może również zabiegać o dostosowanie czasu pracy do jej możliwości – przysługuje jej
tzw. elastyczny czas pracy53.

1. Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje bez względu na dochody rodziny i wynosi
215,84 zł miesięcznie. Aby go uzyskać, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie orzeczenie
o niepełnosprawności dziecka, a następnie należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku
w urzędzie miasta lub gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można
to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie54.

2. Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje matce, która nie podejmuje zatrudnienia
lub zrezygnowała z dotychczasowej pracy zarobkowej lub zatrudnienia na rzecz
opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym. Podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny, jest
ono niezależne od dochodów rodziny i wynosi 1 830 zł miesięcznie. Świadczenie to
przysługuje, jeśli niepełnosprawność dziecka stwierdzono do ukończenia przez nie
18. R. życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do.
25 r. życia55.

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANY CZAS PRACY

WSPARCIE PIENIĘŻNE

W ramach priorytetu usług i rehabilitacji przewidziana została opieka wytchnieniowa
dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Celem wprowadzenia takiego
rozwiązania jest możliwość udzielenia pomocy rodzinie w przypadku:
1. Zdarzenia losowego,
2. Potrzeby załatwienia spraw codziennych lub odpoczynku opiekuna,
3. Uczestnictwem członka rodziny w aktywizacji zawodowej organizowanej przez

powiatowy urząd pracy,
4. Podjęcie przez członka rodziny pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Opieka wytchnieniowa jest przewidziana dla opiekunów, których dochód miesięczny
nie przekracza 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, a którzy posiadają dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby z powodu znacznego ograniczenia samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji. Opieka wytchnieniowa dotyczy również opiekunów dzieci
niepełnosprawnych ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
Przewidywanymi formami realizacji są:
1. Usługi świadczone całodobowo przez pracowników jednostek lub w zależności od
potrzeb przez kilka godzin dziennie.
2. Zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawną w wymiarze do 120 h w roku
kalendarzowym.
3. Zatrudnienie subsydiarnie osoby bezrobotnej, która będzie pomagała w ramach
pomocy rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością przez jednostkę samorządu
terytorialnego lub organizację pozarządową będącą pracodawcą.

Kolejnym działaniem w ramach programu „Za Życiem” jest wsparcie opiekunów osób
niepełnosprawnych w znalezieniu zatrudnienia, poprzez wypracowanie takiego
rozwiązania, które umożliwiłoby łączenie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
z wykonywaniem pracy. Ustawa przewiduje kilka instrumentów pomocnych
w osiągnięciu tego celu.
1. Pracodawca zatrudniający osobę opiekującą się co najmniej jedną osobą

niepełnosprawną, może otrzymać refundację części kosztów poniesionych na
wynagrodzenie. Wysokość ta nie może przekraczać 50% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

2. Umożliwienie opiekunom podjęcia pracy w domu w ramach telepracy.
3. Pracodawca lub przedsiębiorca, który zatrudni bezrobotnego opiekuna zajmującego

się osobą niepełnosprawną, będzie mógł ubiegać się o grant na utworzenie
stanowiska pracy w formie telepracy w wysokości do 12-krotności minimalnego
wynagrodzenia (brutto) za pracę.

4. Wprzypadku gdy wykonywanie pracy w formie telepracy nie jest przewidziane
u danego pracodawcy, podjęcie takiej formy może zostać umożliwione na wniosek
pracownika.
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50 - Dz.U. 2020 r. poz. 1329

51 - Dz.U 2020 poz. 910

52 - Dz.U 2011 nr 149 poz. 887

53 - https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/uprawnienia-i-ulgi-niepelnosprawnych/uprawnienia-
pracownika-bedacego-rodzicem-dziecka-niepelnosprawnego, dostęp: 30 września 2020.

54 - https://strefabiznesu.pl/zasilek-pielegnacyjny-komu-przysluguje-i-ile-wynosi-zasilek-pielegnacyjny-
gdzie-zlozyc-wniosek-o-zasilek-pielegnacyjny/ar/c10-14748818, dostęp: 30 września 2020.

55 - https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne, dostęp: 30 września 2020.

56 - https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy, dostęp: 30 września 2020.

57 - https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/swiadczenia-rodzinne/dodatki-do-zasilku-rodzinnego, dostęp:
30 września 2020.

Prawa matki w przypadku poronieniaVI

POGRZEB DZIECKA

Żałoba i trauma po poronieniu często sprawiają, że kobiety nie zwracają uwagi
na prawa, jakie przysługują im w związku ze śmiercią dziecka na tak wczesnym etapie
rozwoju. Warto jednak wiedzieć, czego można wymagać, np. od pracowników szpitala,
by pomóc sobie w przetrwaniu tego trudnego czasu.

Zgodnie z prawem obecnie obowiązującym, bez względu na czas trwania ciąży, ciała
dzieci poronionych traktowane są jak zwłoki ludzkie, co oznacza, że rodzice mogą
zadecydować o ich pochówku.

Aby zorganizować pogrzeb dziecka, w pierwszej kolejności należy ustalić jego płeć.
Jeżeli z uwagi na bardzo wczesny etap ciąży, nie jest ona jeszcze potwierdzona
badaniem usg, należy przeprowadzić w tym celu badanie genetyczne. Jego koszt
wynosi około 397 zł, a wynik można otrzymać w ciągu
3-4 dni. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest rozpoznanie płci dziecka nawet
w przypadku bardzo wczesnego poronienia.

UWAGA: Jeżeli okoliczności wskazują, żematka bądź inny opiekun dziecka uprawniony
jest zarówno do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, jak i specjalnego zasiłku
opiekuńczego, to wówczas przysługuje tylko jedno z tych świadczeń. Wyboru
dokonuje matka lub inna osoba uprawniona do jego pobierania56.

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje matce, która zrezygnowała
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym, gdy wskazano na konieczność stałej lub długotrwałej
opieki z uwagi na orzeczenie o niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji
i wynosi 620 zł miesięcznie. Zasiłek ten jest uzależniony od dochodu rodziny – można
go uzyskać, gdy nie przekracza on 764 zł miesięcznie na osobę. W celu uzyskania tego
świadczenia, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku
pomocy społecznej, dołączając dokumenty potwierdzające niepełnosprawność
dziecka (i konieczność stałej nad nim opieki) oraz informację o dochodach rodziny.

Oprócz wskazanych wyżej świadczeń,matka dziecka niepełnosprawnegoma również
prawo do ulg rehabilitacyjnych oraz do dofinansowania rehabilitacji. W celu ich
uzyskania, należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
właściwym według miejsca zamieszkania.

Ogólnie zaś taki dodatek można pobierać do ukończenia przez dziecko 16 roku życia,
jeśli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz od 16 roku życia do 24 roku
życia dziecka, jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności57.

4. Zasiłek rodzinny – przysługuje on w takiej samej kwocie, jak innym rodzinom, ale
z nieco wyższym kryterium dochodowym - miesięczny dochód na osobę nie może
przekraczać kwoty 764 zł netto.

Przy pobieraniu zwykłego zasiłku rodzinnego, można w tym wypadku liczyć na
specjalny dodatek na kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka, który
wynosi:
• 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat,
• 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do 24 roku życia.
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Wyjaśnienie:

Przed ukończeniem 22 tygodnia ciąży mówimy o poronieniu, po ukończeniu
22. tygodnia ciąży – o martwym urodzeniu. Kodeks pracy wskazuje, że jeśli dojdzie do
martwego urodzenia dziecka lub dziecko umrze w ciągu 8 tygodni po porodzie, to
matce przysługuje urlop w wymiarze 8 tygodni.

Jest to czas tzw. „połogowego” i matka musi odbyć minimum 7 dni urlopu, po których
może podjąć decyzję o powrocie do pracy i rezygnacji z reszty urlopu. Natomiast jeśli
dziecko umrze po 8 tygodniach od porodu, to matce przysługuje 7 dni urlopu. Urlop
w takim wymiarze (tzn. 7 dni – 8 tygodni) przysługuje w przypadku poronienia (czyli
utraty dziecka przed ukończonym 22 tygodniem ciąży). Matka może upomnieć się
w szpitalu o dokumenty konieczne do tego, by uzyskać akt urodzenia dziecka w USC,
który jest podstawą do wnioskowania o urlop.

Przed ukończeniem 22 tygodnia ciąży mówimy o poronieniu, po ukończeniu
22 tygodnia ciąży – o martwym urodzeniu. Kodeks pracy wskazuje, że jeśli dojdzie do
martwego urodzenia dziecka lub dziecko umrze w ciągu 8 tygodni po porodzie, to
matce przysługuje urlop wwymiarze 8 tygodni. Jest to czas tzw. „połogowego" i matka
musi odbyć minimum 7 dni urlopu, po których może podjąć decyzję o powrocie do
pracy i rezygnacji z reszty urlopu. Natomiast jeśli dziecko umrze po 8 tygodniach od
porodu, to matce przysługuje 7 dni urlopu. Urlop w takim wymiarze (tzn. 7 dni –
8 tygodni) przysługuje w przypadku poronienia (czyli utraty dziecka przed
ukończonym 22 tygodniem ciąży). Matka może upomnieć się w szpitalu o dokumenty
konieczne do tego, by uzyskać akt urodzenia dziecka w USC, który jest podstawą do
wnioskowania o urlop.

BECIKOWE

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych, rodzicom adopcyjnym przysługuje
również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe.
Na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia rodzice adopcyjni, podobnie jak
rodzice biologiczni mają 12 miesięcy. Jednak o ile w przypadku rodziców
biologicznych, termin ten liczony jest od dnia narodzin dziecka, dla rodziców
adopcyjnych biegnie on od dnia przysposobienia dziecka lub objęcia go opieką.
Rodziców adopcyjnych dotyczy również warunek, że miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na jednego członka nie może przekroczyć 1 922 zł.

Rodzice adopcyjni nie muszą za to przedstawiać żadnej dokumentacji medycznej
celem uzyskania tego świadczenia. Warunkiem uzyskania go dla rodziców
biologicznych jest to, aby matka pozostawała pod opieką lekarza co najmniej od 10
tygodnia ciąży. Nie dotyczy to zatem rodziców adopcyjnych61.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

URLOP MACIERZYŃSKI

Niezależnie od tego, czy do poronienia doszło w szpitalu, czy w domu, próbkę tkanki
(kosmówki, pępowiny lub przypępowinowego fragmentu łożyska) można dostarczyć
do laboratorium, które zajmuje się badaniami DNA. Próbkę należy zabezpieczyć
i złożyć w laboratorium w ciągu 7 dni. Rodzice mogą również podjąć decyzję o tym, co
stanie się z próbką58.

Płeć dziecka wpisuje się do karty martwego urodzenia, którą powinien wypełnić lekarz.
Jej wzór można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorów kart urodzenia i martwego urodzenia59. Należy ją przekazać do
Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu jednego dnia od jej sporządzenia, natomiast sam
fakt martwego urodzenia rodzice powinni zgłosić w ciągu trzech dni od dnia
sporządzenia karty martwego urodzenia. Z Urzędu Stanu Cywilnego odbiera się
wówczas akt urodzenia dziecka, który umożliwia nie tylko dokonanie pochówku, ale
również otrzymanie zasiłku pogrzebowego oraz urlopu macierzyńskiego.

Rodzicom dziecka zmarłego w trakcie ciąży przysługuje zasiłek pogrzebowy
na ogólnych zasadach, czyli zgodnie z Działem V Ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 4 000 zł.

Aby go uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia
śmierci dziecka. Można tego dokonać poprzez internetowy portal PUE ZUS lub
osobiście. Do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS należy dostarczyć wraz
z wnioskiem:
1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe;
2. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu;
3. dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym dzieckiem (np. dowód
osobisty)60.

W przypadku, gdy dziecko zmarło w trakcie ciąży lub urodziło się martwe, matce
dziecka przysługuje również urlop macierzyński. Zgodnie z art. 180 (1) Kodeksu pracy,
w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodnia
życia, matce-pracownicy przysługuje urlop w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie
krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie zgonu dziecka po upływie
8 tygodni życia, matce przysługuje urlop przez 7 dni od dnia porodu.
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Na początku niniejszego zagadnienia podkreślmy, że decyzja o wyborze formy opieki
nad dzieckiem należy wyłącznie do rodziców, gdyż tylko oni mogą podjąć ją w oparciu
o rzetelną wiedzę na temat indywidualnych potrzeb ich dziecka. Jeśli zatem matka
dziecka ma taką możliwość i chce sama opiekować się nim w pierwszych latach jego
życia – jej praca powinna być traktowana z takim szacunkiem, z jakim patrzymy na
pracę realizowaną przez pracowników placówek, zajmujących się opieką nad dziećmi.
Jeśli natomiast rodzice zdecydują o innej formie opieki dla małego dziecka, to oprócz
żłobków mają jeszcze do dyspozycji następujące instytucje:

Kluby dziecięce działają w formie zbliżonej do żłobków, jednak są bardziej kameralne –
zapewniają do 30 miejsc dla dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia, do końca roku
kalendarzowego, w którym kończą 3 lata.

Różne formy opieki nad dzieckiemVIII

KLUB DZIECIĘCY JAKO ALTERNATYWA DLA ŻŁOBKA

Co do zasady kluby dziecięce działają w nieco krótszym wymiarze czasu niż żłobki,
mogą bowiem zastrzec, że dzieckomoże przebywaćw placówce do 5 godzin. Jednakże
na ogół placówki świadczą usługi opieki nad dziećmi do 10 godzin, a za dodatkową
opłatą można ten czas jeszcze wydłużyć.

Klub dziecięcy musi spełniać dokładnie te same wymogi sanitarne i lokalowe,
co żłobek. Przed posłaniem dziecka do danej instytucji, należy koniecznie sprawdzić,
czy znajduje się ona w rejestrze klubów i żłobków62. Kluby dziecięce są najczęściej
przedsięwzięciem prywatnym, i za jego usługi należy uiścić opłaty w pełnymwymiarze
zgodnie z zawieraną umową.W niektórych Klubach jednakmiastomożewykupić część
miejsc do których można rekrutować dziecko w ramach rekrutacji do publicznych
żłobków – wówczas za miejsca takie płaci Urząd Miasta, a rodzicom pozostaje opłacić
wyżywienie.

Niektóre miasta oferują dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców dzieci zapisanych
do prywatnych placówek w postaci Bonu Żłobkowego. Kwota i kryteria są ustalane
przez dane miasto lub gminę. Zwykle jest to kilkaset złotych miesięcznej dopłaty
w zamian za rezygnację z miejsca w kolejce do żłobka publicznego. O dodatkowe
kryteria należy dowiedzieć się w urzędzie miasta lub gminy przynależnym do miejsca
zamieszkania.

Przypisy do rozdziału
58 - https://www.testdna.pl/badanie-plci-plodu-po-poronieniu/, dostęp: 2 października 2020.

59 - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002305/O/D20172305.pdf,
dostęp: 9 października 2020.

60 - https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/opis-spraw-zasilki/-/publisher/details/2/jak-uzyskac-zasilek-
pogrzebowy/834906, dostęp: 9 października 2020.

61 - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf,
dostęp: 12 października 2020.

Sytuacja prawna matki niepełnoletniejVII

Co do zasady niepełnoletnia matka nie może sprawować osobistej opieki nad swoim
dzieckiem do czasu osiągnięcia pełnoletności. Wynika to po pierwsze z art. 94 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że rodzicowi nie przysługuje władza
rodzicielska, jeśli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Z art. 11 Kodeksu
cywilnego wynika natomiast, że pełną zdolność do czynności prawnych można nabyć
dopiero z chwilą uzyskania pełnoletności.

Jeżeli zatemmamy do czynienia z sytuacją, w której matka dziecka jest niepełnoletnia,
a ojciec nie uznał dziecka, to konieczne będzie ustalenie opieki do czasu osiągnięcia
przez matkę pełnoletności. Opiekun jest wyznaczany przez sąd. Art. 149 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że opiekunem dziecka powinna być ustanowiona
w pierwszej kolejności osoba wskazana przez ojca lub matkę, a jeżeli nie wskazali oni
opiekuna, to powinien on być ustanowiony spośród krewnych.

Od wskazanej wyżej sytuacji istnieje jeden wyjątek. Pełną zdolność do czynności
prawnych może nabyć 16 letnia matka poprzez wyjście za mąż. Natomiast nawet jeśli
16 letnia matka pozostaje panną, według art. 57 i 59 Ustawy Prawo o aktach stanu
cywilnego, posiada ona prawo do zgłoszenia urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu
Cywilnego, a także do nadania dziecku imienia. Jeżeli zaś matka dziecka ma mniej niż
16 lat – tych czynności dopełnia wybrany opiekun.
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Dodatkowo warto zorientować się, czy pracodawca oferuje wsparcie dla pracowników
mających małe dzieci, w postaci dopłat do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
a także usług świadczonych przez opiekuna dziennego. Może je wprowadzić każda
firma, choć oczywiście ograniczeniem są możliwości finansowe placówki, dlatego też
nie zawsze takie udogodnienie jest dla pracownika dostępne65.

Przypisy do rozdziału

62 - M. Olek, J. Roszkiewicz, A. Świerzewska, T. Zych (red.), Raport Instytutu Ordo Iuris „Opieka nad
dziećmi do 3 roku życia w Polsce i na świecie”, Warszawa 2018, s. 27.

63 - Ibidem, s. 28-29.

64 - https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun, dostęp: 12 września 2020.

65 - https://rodzinaipraca.gov.pl/narzedzia-godzenia-rol/doplaty-do-zlobka-przedszkola-i-klubu-
dzieciecego/, dostęp: 30 września 2020.

Dzienny opiekun to osoba fizyczna, świadcząca usługi opieki nad dziećmi, której jednak
nie należy mylić z nianią. Jest to bowiem forma opieki znacznie bardziej
sformalizowana, wymagająca zawarcia umowy.

Dzienny opiekunmoże sprawować opiekę nad grupką nie więcej niż piątki dzieci, a jeśli
w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest
niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie nad trójką dzieci. Za
zgodą wszystkich rodziców dzienny opiekun może mieć pod opieką maksymalnie
ósemkę dzieci, a jeśli w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego
roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie piątkę
dzieci. Jednak wówczas, oprócz zgody wszystkich rodziców, drugim wymogiem jest to,
aby dziećmi razem z opiekunem zajmował się jeden z rodziców. Co do zasady,
opiekunowi można powierzyć dziecko w wieku od 20 tygodnia życia, do końca roku
szkolnego, w którymdziecko ukończyło 3 lata. Jeśli posłanie dziecka do przedszkola jest
utrudnione lub niemożliwe, okres ten wydłuża się do ukończenia przez dziecko 4 lat,
jednak wówczas rodzice muszą przedstawić opiekunowi oświadczenie o przeszkodach
uniemożliwiających umieszczenie dziecka w przedszkolu.

Jest to osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek albo osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług.
Aby zostać opiekunem, trzeba odbyć w ciągu ostatnich 2 lat szkolenie z udzielania
dziecku pierwszej pomocy oraz 160 godzin szkolenia, które ulega skróceniu
do 40 godzin dla osób wykwalifikowanych, takich jak pielęgniarki, położne
czy nauczyciele wczesnoszkolni. Usługi opieki nad dziećmi opiekun dzienny może
pełnić w lokalu, który stanowi bezpieczną przestrzeń dla dzieci i do którego musi
posiadać tytuł prawny63.

Niewątpliwą zaletą tej formy opieki jest nie tylko kameralna, domowa atmosfera, ale
również fakt, że rodzice mają znaczny udział w kształtowaniu tej formy opieki dzięki
konsultacjom z dziennym opiekunem oraz uczestnictwu w zajęciach, gdyż opiekun
może korzystać z pomocy rodziców w tym zakresie64.

DZIENNY OPIEKUN DOPŁATY OD PRACODAWCY

Podsumowanie
Na zakończenie warto raz jeszcze zachęcić matki do upominania się i do korzystania
z przysługujących im praw. Jest to bowiem wyraz tego, że sfera ta stanowi bardzo
ważny obszar funkcjonowania społeczeństwa i że należy otaczać ją szczególną troską.
Właściwe zabezpieczanie bytu matki, ograniczającej działalność zawodową na rzecz
opieki nad dzieckiem, to realizacja polityki prorodzinnej, będącej filarem życia
społecznego.

Wiele punktów wspomnianej polityki wciąż wymaga naprawy lub szerszego
uregulowania. Tym bardziej jednak warto sięgać po funkcjonujące rozwiązania
i domagać się ich realizacji, choćby w środowisku pracy. Przede wszystkim zaś nie
wolno ulegać narracji, według której matka opiekująca się dziećmi w domu, traktowana
jest jako osoba nieprzynosząca korzyści społeczeństwu z uwagi na bierność zawodową.
Jest to krzywdzące i nieprawdziwe stwierdzenie, a matki mają prawo podkreślać, że
praca z dziećmi w domu jest zajęciem równie godnym poszanowania i docenienia, jak
praca zawodowa.
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