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Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich 
wpływają liczne protesty, dotyczące projektowanych zmian w zakresie urlopów 
macierzyńskich. 

Przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2013 r. Nowe 
przepisy, wydłużające do jednego roku okres płatnego urlopu związanego z urodzeniem 
dziecka będą dotyczyć uprawnionych z tytułu urodzenia dziecka począwszy od dnia 
wejścia w życie ustawy. Dodatkowo te nowe regulacje będą dotyczyć pracownic 
i pracowników, którzy w dniu wejścia w życie ustawy przebywać będą na urlopie 
macierzyńskim lub dodatkowym urlopie macierzyńskim, udzielonym w obecnie 
obowiązującym wymiarze. 

Z tego względu powyższa regulacja spotkała się z protestem w szczególności 
matek, które urodzą dzieci w pierwszym kwartale 2013 r. Osoby protestujące wskazują 
w szczególności, że z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie szereg rozwiązań 
ustawowych, mających istotny wpływ na pogorszenie sytuacji rodzin z małymi dziećmi 
(zmiany w przyznawaniu świadczenia z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowe, 
zmiany limitów dochodowych pozwalających na skorzystanie z ulgi podatkowej 
z tytułu posiadania dzieci, zmiana VAT na artykuły dziecięce, likwidacja programu 
„Rodzina na Swoim", itd.). 

W opinii protestujących skutki zmian ustawowych, które doprowadziły od 
początku 2013 r. do zwiększonych obciążeń rodzin z małymi dziećmi, powinny być 
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chociaż częściowo zrekompensowane wejściem w życie z początkiem 2013 r. rozwiązań 
wydłużających płatne urlopy związane z urodzeniem dziecka. 

W opinii Rzecznika powyższa argumentacja zasługuje na pogłębioną analizę. 
Ponadto znajduje ona dodatkowe wsparcie w art. 71 Konstytucji RP, który nakazuje 
państwu uwzględniać w polityce społecznej i gospodarczej dobro rodziny oraz udzielać 
szczególnej pomocy matce przed i po urodzeniu dziecka. 

Z tego względu, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 
r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), 
uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie tej argumentacji. 


