
KODEKS PRACY 
Uprawnienia kobiet w ciąży

PORADNIK PRAWNY

mgr Maria Buchała

Zadanie publiczne współfinansowane 
ze środków otrzymanych z Powiatu Lublinieckiego



2

Szanowni Państwo, 
 
     oddajemy w Państwa ręce kolejną pozycję z naszej serii poradników,
poruszającą najistotniejsze kwestie, które pojawiają się w toku świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej. Chcąc w możliwie najszerszy sposób
odpowiadać na potrzeby społeczeństwa – prowadzimy stały monitoring
potrzeb celem utworzenia listy priorytetowych obszarów wsparcia. 
     Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną
#dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku mogą
Państwo uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych  w odnalezieniu  się
w tej trudnej sytuacji. 
     Naszym celem jest zmniejszenie wciąż dużego dystansu na linii obywatel –
prawo, co w naszej ocenie jest niezwykle istotnym elementem w kontekście
poszerzania świadomości prawnej społeczeństwa. 
     Żywimy głęboką nadzieję, że szczegółowo dobrana tematyka zaspokoi
potrzeby licznych czytelników oraz pomoże odnaleźć się w gąszczu
przepisów prawa, poznać swoje prawa i skutecznie dochodzić ich realizacji.
     Nasz zespół to grupa profesjonalistów - radców prawnych, adwokatów,
prawników, doradców obywatelskich, mediatorów, ekonomistów a zarazem
ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i empatycznych, otwar-
tych oraz kreatywnych, którzy dostrzegają potrzebę niesienia pomocy.
     Polskie prawo pracy w sposób szczególny chroni kobietę w ciąży. Część
uprawnień kobieta  nabywa, będąc już w ciąży, inne przysługują jej dopiero
po urodzeniu dziecka. Zawsze jednak mają one charakter bezwzględnie
obowiązujący, a to znaczy, że naruszenie ich przez pracodawcę jest
wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i zagrożone karą grzywny. Aby
korzystać z pełni praw przysługujących kobiecie, ciąża powinna zostać
potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.
     W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy
do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze
Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się na stronie internetowej:
www.dogma.org.pl 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/
http://www.dogma.org.pl/
http://www.dogma.org.pl/


    Czas oczekiwania na dziecko powinien być piękny dla każdej rodziny.
Niestety, tam gdzie rodzice cierpią z powodu braku stabilizacji finansowej,
często  radość  przyćmiewa  obawa  o  przyszłość.  Strach  przed utratą pracy
i brakiem środków do życia w trakcie ciąży i po porodzie może zniechęcać do
podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny.
      Nawet jeśli sytuacja ta nie dotyczy nas bezpośrednio, warto dowiedzieć
się więcej i przekazać dalej, wśród rodziny i znajomych, że z tej sytuacji jest
wiele wyjść. System zabezpieczenia społecznego, opierający się na ubezpie-
czeniach społecznych z ZUS i opiece społecznej, prowadzonej głównie przez
ośrodki pomocy społecznej, wspiera nas na każdym etapie rodzicielstwa.
Zatem wystarczy dowiedzieć się, z jakiego rodzaju pomocy możemy
aktualnie skorzystać.
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     W trakcie ciąży i karmienia piersią pracownica jest zwolniona z wielu
obciążających  zadań.  Kobiety  w  ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie

Pamiętajcie również, że prawnicy, doradcy
obywatelscy oraz mediatorzy ze Stowarzyszenia

„DOGMA” świadczą darmową pomoc prawną 
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  

na terenie Powiatu Lublinieckiego. W czasie
obowiązywania stanu epidemii SARS-CoV-2 
porady udzielane są telefonicznie, mailowo

bądź za pomocą innych środków
porozumiewania się na odległość.  

Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną
tel. 34 350 61 24 

PRACA W TRAKCIE CIĄŻY



mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży
lub karmienie dziecka piersią.
      Jeśli jest to możliwe pracodawca powinien dostosować warunki pracy tak,
aby wyeliminować lub ograniczyć czynniki szkodliwe. Czasem jednak warunki
pracy na to nie pozwalają, wtedy pracodawca powinien przenieść pracownicę
na inne stanowisko. Jeśli zaś to też nie jest możliwe, pracownicy przysługuje
zwolnienie na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy, z zacho-
waniem wynagrodzenia.
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dobową – nieprzekraczającą 8 godzin;
średniotygodniową – nieprzekraczającą 40 godzin. 

PORA NOCNA to, jakie godziny są porą nocną zależy od zakładu pracy, który
wybiera sobie 8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00, np. od 21:00 do 5:00 albo od
22:00 do 6:00. Informacja o tym, jakie godziny w danym zakładzie pracy są
porą nocną znajduje się w regulaminie pracy albo w pisemnej informacji
wydanej pracownikowi. 

GODZINY NADLICZBOWE - przepisy prawa pracy określają dwie normy
czasu pracy:

Pracą  w  godzinach  nadliczbowych  będzie praca ponad normę dobową, jak
i ponad normę średniotygodniową.

ZAKAZ ZATRUDNIANIA W GODZINACH NADLICZBOWYCH
I W PORZE NOCNEJ

Gosia pracuje od poniedziałku do piątku od 8:00 do
16:00. W związku z otrzymaniem dużego zamówienia
szef poprosił ją o przyjście do pracy dodatkowo w sobotę
w godzinach 8:00 - 14:00. Te 6 godzin będzie godzinami
nadliczbowymi, ponieważ w tym tygodniu Gosia prze-
pracuje łącznie 46 godzin.



5

Pracownica w ciąży ma prawo do zwolnienia od pracy w godzinach
nadliczbowych  i  w  porze  nocnej.  Pracodawca  zatrudniający   pracownicę
w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu
pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną.
Niestety, często rodzi to konflikty w zakładzie pracy, ponieważ inni pracow-
nicy nie chcą zmieniać swojego grafiku na częstsze zmiany nocne, tak aby
ciężarna mogła pracować wyłącznie w dzień. Jeśli pracodawca nie może
zapewnić innych godzin pracy, powinien zatrudnić pracownicę przy innym
zajęciu.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest także praca ponad dobowy wymiar
czasu pracy, gdy jest on wyższy niż 8-godzinna norma.

Gosia pracuje od poniedziałku do piątku od 8:00 do
16:00. W związku z otrzymaniem dużego zamówienia
szef poprosił ją o pozostanie w środę w pracy dłużej,
okazało się, że do 21:00. W zamian za to Gosia ma sobie
„odebrać” wolne w inny dzień. W takim jednak
przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy
w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepra-
cowanych godzin nadliczbowych, najpóźniej do końca
okresu rozliczeniowego i nie może to spowodować
obniżenia wynagrodzenia Gosi.

Nikola pracuje w fabryce na trzy zmiany. Ze względu na
pracę w porze nocnej nie może kontynuować pracy na
hali produkcyjnej w trakcie ciąży. Pracodawca zapro-
ponował  jej  na  ten  czas  stanowisko  w  biurze  firmy
w godzinach od 7:00 do 15:00.
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zatrudniani w godzinach nadliczbowych,
zatrudniani w porze nocnej,
zatrudniani w systemie przerywanego czasu pracy,
delegowani poza stałe miejsce pracy.

Tylko za zgodą pracownicy w ciąży pracodawca może delegować ją poza
stałe miejsce pracy i zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

RODZICE MAŁYCH DZIECI DO 4 ROKU ŻYCIA – NIE MOGĄ BYĆ BEZ SWOJEJ
ZGODY: 

Jeśli  oboje  rodzice  są z atrudnieni, z uprawnień może korzystać jedno
z nich.

Helena samodzielnie wychowuje 3-letniego synka.
Ponieważ to ona głównie sprawuje opiekę nad dzieckiem
i nie miałaby z kim go zostawić po 16:00, gdy
przedszkole jest zamknięte, nie wyraziła zgody na
zatrudnienie w godzinach nadliczbowych i delegowanie
poza  stałe  miejsce  pracy.   Jednak  w  tym  tygodniu,  w 

Gdy pracodawca nie może zaproponować pracownicy innego stanowiska jest
ona zwolniona z obowiązku jej świadczenia.

Nikola pracuje w fabryce na trzy zmiany. Ze względu na
pracę w porze nocnej nie może kontynuować pracy na
hali produkcyjnej w trakcie ciąży. Pracodawca nie może
jej zaproponować innego stanowiska pracy, ponieważ
posiada tylko jeden zakład, a obsługę księgową,
kadrową, logistyczną itd. zakładu prowadzą firmy
zewnętrzne. Nikola będzie więc zwolniona z obowiązku
świadczenia pracy do dnia porodu, z zachowaniem
dotychczasowego wynagrodzenia.
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urzędzie, w którym pracuje, pojawiła się propozycja
bardzo interesującego pięciodniowego szkolenia w War-
szawie. Helena wie, że to szkolenie bardzo jej się przyda,
więc ustaliła z ojcem swojego dziecka, że weźmie on syna
do siebie na tydzień. Helena tymczasowo wyraziła
pracodawcy zgodę na delegacje i zapisała się na
szkolenie.

ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej
3 kg,
prace w pozycji wymuszonej, 
prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany
roboczej,
prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie),
prace stwarzające ryzyko zakażenia,
prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub
inwazyjnymi,
prace nurków,  prace  w zbiornikach ciśnieniowych oraz wszystkie prace
w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.

     Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać
prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących
mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie
dziecka piersią.
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie
wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią wymienia szczegółowo
prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym:

ZAKAZ ZATRUDNIANIA KOBIET W CIĄŻY PRZY PRACACH
SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH



Karolina pracuje w fabryce przy produkcji farb. Ze
względu na kontakt z czynnikami szkodliwymi nie może
kontynuować pracy na hali produkcyjnej w trakcie ciąży.
Pracodawca  zaproponował  jej na ten czas stanowisko
w biurze firmy. Karolina, która na hali kierowała
zmianą, a w biurze będzie odpowiadać za obieg
korespondencji, obawia się obniżenia wynagrodzenia,
bo wie, że dziewczyny w biurze zarabiają mniej od niej.
Nie ma jednak czego się bać – pracodawca musi jej
wypłacić takie samo wynagrodzenia jakie miała pracując
na produkcji.

Jeśli nie jest to możliwe, pracownicy przysługuje zwolnienie na czas
niezbędny z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem wynagrodzenia.
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a obsługę księgową, kadrową, logistyczną itd. zakładu
prowadzą firmy zewnętrzne. Karolina będzie więc
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    Każda ciężarna pracownica powinna pozostawać pod opieką lekarza
ginekologa, a jeśli zachodzi taka potrzeba – również innych specjalistów. Aby
dodatkowo  zmobilizować   kobiety  do  dbania  o  zdrowie  swoje  i  dziecka
w okresie ciąży wypłata tzw. becikowego została powiązana z obowiązkiem
prowadzenia ciąży przez ginekologa przed 10. tygodniem ciąży. Dodatkowo
art. 185 Kodeksu pracy pozwala ciężarnej zwolnić się od pracy na czas badań
lekarskich, jeśli nie mogą być one wykonane poza godzinami pracy, a za ten
czas zachować wynagrodzenie.

PRAWO DO ZWOLNIEŃ NA BADANIA LEKARSKIE
ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ

Jola pracuje w piekarni otwartej od 6:00 do 14:00. Jako
ciężarna dostała skierowanie na badanie tzw. krzywej
cukrowej. Punkt pobrań jest otwarty od 6:30, badanie
zajmie co najmniej 2,5 godziny. Jola do pracy dotrze
najwcześniej o 9:30.

Zatem na badanie lekarskie lub inne np. pobranie krwi, KTG wykonywane
przez położną możemy wyjść z trakcie pracy i otrzymać za ten czas
wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że mają to być badania, których nie
da się wykonać poza godzinami pracy. Jeśli więc korzystamy z prywatnej
opieki medycznej, a przychodnia jest otwarta do późnych godzin wieczor-
nych, możemy narazić się na konflikt z pracodawcą, który będzie żądał aby
wizyty załatwiane były po godzinach pracy. W tej sytuacji zawsze najlepiej jest
dążyć do porozumienia, które ułatwi dalszą współpracę.
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Ciążę  Gosi   prowadzi   lekarz   ginekolog   przyjmujący
w poradni przyszpitalnej. W pierwszych tygodniach ciąży
Gosia  mogła  umówić  się  na   wizytę   w   poniedziałki
w godz. 7.30-10.30 albo we środy w godzinach 13:30-
17:30. Ponieważ Gosia pracuje od 8:00 do 16:00 do
lekarza chodziła we środy po południu. Kiedy była w 21
tygodniu ciąży godziny pracy lekarza we środy zmieniły
się na 7:30-10:30. W związku z tym Gosia może teraz
zwolnić się z pracy w poniedziałek lub środę żeby odbyć
wizytę kontrolną.



Powiatowe Centrum Usług Społecznych
ul. Sobieskiego 9

Lubliniec

punkt czynny:
poniedziałek godz.  14.00-18.00

wtorek godz.  8.30-12.30
środa godz. 14.00-18.00

czwartek godz. 14.00-18.00
piątek godz. 14.00-18.00
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Zapraszamy do punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Powiecie Lublinieckim

prowadzonym przez Stowarzyszenie "DOGMA"

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji
należy wcześniej zapisać się telefonicznie na poradę  pod 

nr tel. 34 350 61 24

W czasie obowiązywania stanu epidemii SARS-CoV-2 prawnicy, doradcy
obywatelscy i mediatorzy współpracujący z naszym Stowarzyszeniem udzielają
nieodpłatnej pomocy telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków
porozumiewania się na odległość.



    Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
jest jedną  z wiodących  organizacji pozarządowych, która od 16 lat
realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich.  
    Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające z  ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  W  ciągu 4 lat
udzielono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się  w kryzysowych
sytuacjach  życiowych,  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie  pozbawionym  środków  finansowych  na skorzystanie
z profesjonalnej pomocy prawnej na rynku usług prawniczych. Obecnie
w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60 prawnikami, radcami prawnimi, adwokatami, doradcami
obywatelskimi oraz mediatorami, specjalizującymi się w różnych
dziedzinach prawa.  
    W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i mało-
polskiego. 
    Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
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http://dogma.org.pl/
http://dogma.org.pl/


PUBLIKACJA WYDANA
PRZEZ:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego
"DOGMA"

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48 lok. 2
tel.  32 557 51 83 
tel. 514 797 671

e-mail: stowarzyszeniedogma@gmail.com
www.dogma.org.pl

NIP: 634-25-05-321     REGON: 278130684      KRS: 0000175368

Zadanie publiczne współfinansowane 
ze środków otrzymanych z Powiatu Lublinieckiego

http://dogma.org.pl/

