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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
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Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania udzielanie porad prawnych i obywatelskich w Punktach 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie 

m. Zamość odbywa się w wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. 

zm.) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem porozumiewania 

się na odległość oraz poza lokalem. W tej sytuacji nie jest wymagane  złożenie przez  osobę 

uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.   

Ponadto na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Poradę prawna można uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 

(telefon, e-mail). 
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3. Rodzicielstwo zastępcze jako czasowa forma pomocy dzieciom – 

omówienie 

Piecza zastępcza stanowi czasową formę pomocy dzieciom sprawowaną w wypadku 

niemożności zapewnienia dziecku wychowania i opieki przez rodziców biologicznych. W pieczy 

zastępczej może przebywać dziecko, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali 

pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie może być przysposobione. Piecza zastępcza może być 

ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury 

prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej. Założeniem 

i intencją pieczy zastępczej jest jej tymczasowość – w związku z tym dziecko powinno przebywać 

w niej do czasu uregulowania sytuacji życiowej jego rodziny, nie można jednak wykluczyć, że dziecko 

pozostaje w pieczy zastępczej aż do osiągnięcia pełnoletniości (np. w wypadku gdy uregulowanie jego 

sytuacji rodzinnej okaże się niemożliwe). Niekiedy, w wypadkach szczegółowo opisanych                        

w przepisach możliwe jest to nawet dłużej, tj. do osiągnięcie przez dziecko 25 roku życia. Zasady oraz 

formy sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w sposób szczegółowy reguluje ustawa z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wyróżnia jej dwa rodzaje – 

instytucjonalną pieczę zastępcza i rodzinną pieczę zastępczą. Niniejszy artykuł omawia podstawowe 

zagadnienia dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

Piecza zastępcza ma na celu:  

1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do 

przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka - opiekę 

i wychowanie w środowisku zastępczy; 

2) przygotowanie dziecka do: 

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia; 

b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki; 

c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych 

kontaktów  z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty 

i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, 

zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

 

Formami sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1) rodziny zastępcze: 

a) spokrewnione - w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują najbliżsi 

członkowie rodziny dziecka, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo; 

b) niezawodowe - tworzone są przez małżeństwo lub osobę niepozostającą w związku 

małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (ciocia, wujek), w tym 

przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dzieckiem); 

c) zawodowe – w tym: 

 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - umieszcza się w nich do 3 dzieci do czasu 

unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie 
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uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do 

zakończenia postępowania sądowego;  

 specjalistyczne - obejmujące opieką w szczególności dzieci niedostosowane 

społecznie oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, tj. z różnymi 

dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki 

i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.  

2) rodzinne domy dziecka - tworzony jest przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku 

małżeńskim, sprawującymi opiekę nad łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być 

powierzone osobom, które spełniają następujące warunki:  

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;  

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im 

ograniczona ani zawieszona; 

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: 

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej 

opiece zdrowotnej; 

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co 

najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie 

doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;  

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich 

pobyt jest legalny; 

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego 

indywidualnych potrzeb, w tym: 

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;  

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; 

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku zaś rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej 

jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Niezależnie od tego, 

kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia 

organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (powiat) lub prowadzonego przez 

ośrodek adopcyjny.  

 

Pieczę zastępczą nad dzieckiem organizuje powiat (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 

Umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje co do zasady na podstawie orzeczenia 
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sądu rodzinnego. Jednakże przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, 

możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej 

między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej 

umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd. Z zawodowymi rodzinami zastępczymi starosta 

podpisuje umowy na pełnienie tej funkcji. Rodzinne domy dziecka istnieją na podstawie umowy 

o utworzenie rodzinnego domu dziecka. Umowę taką podpisuje się ze starostą lub podmiotem, 

któremu powiat zlecił organizowanie rodzinnego domu dziecka. 

 

Kandydaci, którzy chcą zostać rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka, powinni złożyć do 

sądu opiekuńczego wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla tego dziecka. Często są to 

osoby z bliskiego otoczenia dziecka, które wiedzą o sytuacji rodzinnej dziecka (np. rodziny 

spokrewnione). Dziecko może zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej także na wniosek 

innych osób niż kandydaci na rodzinę zastępczą – np. rodziców czy prokuratora. Sąd może takie 

postępowanie wszcząć także z urzędu (a zatem – bez wniosku o ustanowienie rodziną zastępczą).  

Dzieje się tak, kiedy podejmie informację o tym, że dobro dziecka jest zagrożone (np. gdy pismo                

o niepokojącej sytuacji rodzinnej dziecka złoży instytucja sprawująca pieczę nad dzieckiem, np. 

szkoła). Warto w tym miejscu dodać, że każdy ma społeczny obowiązek zawiadomić sąd opiekuńczy 

o zagrożeniu dobra dziecka.  

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka mają obowiązek zapewnienia dziecku 

całodobowej  opieki i wychowania, w szczególności:  

1) traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;  

2) zapewnienia dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;  

3) zapewnienia dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych;  

4) zapewnienia dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań;  

5) zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych 

dziecka; 

6) zapewnienia ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;  

7) umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.  

 

Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą mogą liczyć na wsparcie finansowe szczegółowo 

określone w ustawie  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Należyte prawowanie rodzinnej pieczy zastępczej podlega ścisłej kontroli ze strony sądu                           

rodzinnego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny 
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4. Ochrona stosunku pracy oraz uprawnienia pracownicze kobiet 

w ciąży 

Z chwilą urodzenia dziecka, kobieta pozostająca w stosunku pracy może skorzystać z licznych 

uprawnień związanych z rodzicielstwem, takich jak, np. urlop macierzyński, urlop wychowawczy, 

przerwa na karmienie. Ochrona kobiety związana z rodzicielstwem i związane z tym obowiązki 

zatrudniającego ją pracodawcy zaczyna się jednak już w okresie ciąży, tj. o wiele wcześniej niż               

z chwilą urodzenia dziecka zaś stosunek pracy kobiet w ciąży podlega szczególnej ochronie. Kobiecie 

w ciąży przysługują określone uprawnienia, która polegają w szczególności na: 

 

I. zakazie wypowiadania przez pracodawcę i rozwiązywania umów o pracę i dopuszczalności 

wypowiadania lub rozwiązywania stosunku pracy tylko w ściśle określonych okolicznościach,  

II. zakazie zmiany warunków pracy i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego; 

III. zakazie rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez 

pracownicę; 

IV. przedłużeniu do dnia porodu czasu trwania terminowej umowy o pracę; 

V. ochronie zdrowia kobiet w okresie ciąży polegającej na: 

- ochronie zdrowia i życia przed zagrożeniami środowiska; 

- zakazie zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej; 

- zakazie delegowania poza stałe miejsce pracy bez zgody pracownicy; 

- zwolnieniu od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań lekarskich związanych z ciążą.  

 

Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownicy w ciąży powstają od początku ciąży. Na żądanie 

pracodawcy pracownica w ciąży powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające stan ciąży. Nawet w braku jednak przedstawienia takiego zaświadczenia, pracodawca 

może ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy o ochronie kobiet w ciąży, o ile 

stan ciąży jest obiektywnie widoczny.  

 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie ww. wymienionych uprawnień pracowniczych 

przysługujących kobiecie w ciąży. 

 

I. Zakaz wypowiadania przez pracodawcę i rozwiązywania umów o pracę i dopuszczalność 

wypowiadania lub rozwiązywania stosunku pracy tylko w ściśle określonych okolicznościach 

 

Stosunek pracy kobiety w ciąży podlega ochronie polegającej na zakazie wypowiadania przez 

pracodawcę i rozwiązywania umów o pracę. Ochrona ta dotyczy wszystkich pracownic bez względu na 

rodzaj zawartej umowy o pracę, z wyjątkiem umowy na okres próbny nieprzekraczający miesiąca. 

Rozwiązanie stosunku pracy z kobietą w ciąży jest możliwe jedynie  w dwóch przypadkach: z powodu 

ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez 

pracownika, o ile reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na 

rozwiązanie umowy. Wypowiedzenie umowy pomimo zakazu będzie skuteczne, pracownicy jednak 

służy prawo zaskarżenia decyzji pracodawcy do sądu i wystąpienia z żądaniem: uznania 

wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Zakaz wypowiedzenia 
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umowy o pracę pracownicy w ciąży obowiązuje również gdy zaszłą ona w ciążę w okresie 

wypowiedzenia lub w okresie wypowiedzenia dowiedziała się stanie o ciąży. W takiej sytuacji, 

w wypadku przedstawienia przez pracownicę zaświadczenia potwierdzającego stan ciąży, pracodawca 

zobowiązany jest cofnąć oświadczenie woli o wypowiedzeniu.  

 

II. Zakaz zmiany warunków pracy i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego 

 

W okresie ciąży pracodawca nie może dokonać jednostronnej zmiany dotychczasowych warunków 

pracy i płacy kobiety w ciąży (wypowiedzenie zmieniające). Wyjątek stanowi sytuacja, w której                 

u pracodawcy zatrudniającego powyżej 20 pracowników dokonywane są zwolnienia grupowe                   

z przyczyn niedotyczących pracowników, w związku z czym nie jest możliwe dalsze zatrudnienie 

kobiety w ciąży na tym samym stanowisku. Jeśli wypowiedzenie zmieniające spowoduje obniżenie 

wynagrodzenia pracownicy, przysługuje jej dodatek wyrównawczy do dnia porodu. Pomimo zakazu 

zmiany warunków zatrudniania kobiety w ciąży w trybie wypowiedzenia zamieniającego, nie ma 

zakazu aby zmiana warunków pracy i płacy kobiety w ciąży nastąpiła w trybie porozumienia 

zmieniającego. 

 

III. Zakaz rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez 

pracownicę 

 

W okresie ciąży, pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn 

niezawinionych przez pracownicę, tj. 

- niezdolności do pracy pracownicy wskutek choroby trwającej przez uprawniający do rozwiązania 

umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych okres przewidziany w przepisach prawa pracy, 

- usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej inną przyczyną niż choroba, trwającej przez 

uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych okres 

przewidziany w przepisach prawa pracy, 

- nieobecności w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem lub odosobnienia w związku        

z chorobą zakaźną  po upływie okresu uprawniającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 

z przyczyn niezawinionych okres przewidziany w przepisach prawa pracy. 

 

IV. Przedłużenie do dnia porodu czasu trwania terminowej umowy o pracę 

 

Umowy o pracę zawarte na czas określony oraz na okres próbny powyżej 1 miesiąca, których data 

rozwiązania przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy ulegają automatycznemu 

przedłużeniu do dnia porodu. Umowa o pracę ulega rozwiązaniu z dniem porodu zaś kobieta 

zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego (bez prawa do urlopu macierzyńskiego). Okres ciąży 

liczony jest w miesiącach księżycowych (po 28 dni), nie zaś w miesiącach kalendarzowych.  

 

V. Ochrona zdrowia kobiet w ciąży:  

 

a) ochrona zdrowia i życia przed zagrożeniami środowiska  

 

Pracownicom w ciąży (i matkom karmiącym) nie wolno wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych 

lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży 
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i karmienie piersią. Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży (i karmiących piersią) obejmuje 

następujące kategorie prac:  

- prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów;  

- prace w mikroklimacie zimnym, gorącym, zmiennym; 

- prace w narażeniu na hałas i drgania; 

- prace narażające na działanie pole elektromagnetycznego oraz promieniowania jonizującego; 

- prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu; 

- prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi; 

- prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych; 

- prace grożące ciężki urazem fizycznym lub psychicznym. 

 

Pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży, która wykonuje prace wzbronione zobowiązany jest 

przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe – zwolnić ją z obowiązku świadczenia 

pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  

 

b)  zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej 

 

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej ma obowiązek zmiany jej rozkładu czasu pracy 

w okresie ciąży tak aby umożliwić jej wykonywanie dotychczasowej pracy poza porą nocną. Jeżeli jest 

to niemożliwe lub niecelowe, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, która 

może być wykonywana poza porą nocną, zaś w ostateczności (jeśli również to jest niemożliwe), 

pracownicę należy zwolnić z obowiązku wykonywania dotychczasowej pracy  z zachowaniem prawa 

do dotychczasowego wynagrodzenia.  

 

c)  zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy bez zgody pracownicy 

 

Pracodawcy nie wolno bez zgody pracownicy delegować jej poza stałe miejsce wykonywania pracy. 

Zgoda powinna być udzielona każdorazowo w wypadku zlecenia delegacji. 

 

d) zwolnienie od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań lekarskich związanych                               

z ciążą 

 

Pracodawca ma obowiązek zwolnić kobietę w ciąży od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia 

badań lekarskich związanych z ciążą, jeżeli te badania nie mogą być przeprowadzone poza godzinami 

pracy.  

 

Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny 
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