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Ograniczenia w zakresie rozwiązania stosunku pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży,  a także w
okresie  urlopu  macierzyńskiego  pracownicy,  chyba  że  zachodzą  przyczyny  uzasadniające
rozwiązanie  umowy  bez  wypowiedzenia  z  jej  winy  i  reprezentująca  pracownicę  zakładowa
organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Ograniczenie tego nie stosuje się do
pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc,
która  uległaby  rozwiązaniu  po  upływie  trzeciego  miesiąca  ciąży,  ulega  przedłużeniu  do  dnia
porodu. Nie dotyczy to umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w
czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu
macierzyńskiego  może  nastąpić  tylko  w razie  ogłoszenia  upadłości  lub  likwidacji  pracodawcy.
Pracodawca  jest  obowiązany  uzgodnić  z  reprezentującą  pracownicę  zakładową  organizacją
związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie
innego zatrudnienia, pracownicy przysługują zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Okres
pobierania  tego  świadczenia  wlicza  się  do  okresu  zatrudnienia,  od  którego  zależą  uprawnienia
pracownicze.

Warunki zatrudnienia

1/ 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.

Wykaz takich prac określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 796).

Pracodawca  zatrudniający  pracownicę  w  ciąży  przy  pracy  wzbronionej  takiej  pracownicy  bez
względu  na  stopień  narażenia  na  czynniki  szkodliwe  dla  zdrowia  lub  niebezpieczne,  jest
obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas
niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży przy pozostałych pracach wymienionych w wyżej
wskazanym Rozporządzeniu jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych
w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub
bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku
pracy  lub  skrócenie  czasu  pracy  jest  niemożliwe  lub  niecelowe,  pracodawca  jest  obowiązany
przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas
niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca  ma  również  taki  obowiązek,  gdy  przeciwwskazania  zdrowotne  do  wykonywania
dotychczasowej  pracy  przez  pracownicę  w  ciąży  lub  karmiącą  dziecko  piersią  wynikają  z
orzeczenia lekarskiego.



W razie  gdy zmiana warunków pracy na  dotychczas  zajmowanym stanowisku pracy,  skrócenie
czasu  pracy  lub  przeniesienie  pracownicy  do  innej  pracy  powoduje  obniżenie  wynagrodzenia,
pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

Pracownica  w  okresie  zwolnienia  z  obowiązku  świadczenia  pracy  zachowuje  prawo  do
dotychczasowego wynagrodzenia. 

Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu
pracy  lub  zwolnienie  z  obowiązku  świadczenia  pracy,  pracodawca  jest  obowiązany  zatrudnić
pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

Sposób i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających przeciwwskazania zdrowotne do
wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży określa Rozporządzenie Ministra
Zdrowia  w  sprawie  sposobu  i  trybu  wydawania  zaświadczenia  lekarskiego  stwierdzającego
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub
karmiącą dziecko piersią z dnia 3 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 292). 

2/ Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 

3/ Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać
w przerywanym systemie czasu pracy.


