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PRACUJZ (z) PELN/{ PIERS I/{to akcja informacyjna
stworzona przez Promotorki Karmienia P/ers/q dla pracuje[cych i karmiqcych piersiq MAM.

Odpowiadaj^c na Pani pismo otrzymane za posrednictwem poczty elektronicznej,
Departament Prawny Gtownego Inspektoratu Pracy uprzejmie informuje:
Zgodnie z art. 187 k.p. pracownica karmiaca dziecko piersi^ ma prawo do dwoch
potgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiaca wi§cej
niz jedno dziecko ma prawo do dwoch przerw w pracy, po 45 minut kazda. Przerwy na
karmienie mog^ bye na wniosek pracownicy udzielane t^cznie.
Pracownicy zatrudnionej przez czas krotszy niz 4 godziny dziennie przerwy na
karmienie nie przystuguj^. Jezeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie,
przystuguje jej jedna przerwa na karmienie.
Przerwy na karmienie udzielane $3 na wniosek pracownicy, na podstawie jej
oswiadczenia, ze karmi dziecko piersi^. Ww. przepis nie wprowadza zadnych ograniczeh
czasowych dotycz^cych korzystania przez pracownic? z ww. uprawnienia, ani nie
uzaleznia uprawnienia do przerw od wieku dziecka. Nie istniej^ tez szczegolne

wymagania co do tego, jak pracownica ma udowodnic fakt karmienia dziecka. Kodeks
\y nie wymaga przedtozenia
Wystarczaj^ce powinno bye samo oswiadczenie pracownicy.
Nie ma podstaw prawnych do z^dania od pracownicy karmi^cej dziecko piersi^
przedstawienia zaswiadczenia lekarskiego, potwierdzaj^cego t§ okolicznosc. Zadne
przepisy

prawne

nie przewiduj^ rowniez obowi^zku wystawiania

przez

lekarzy

zaswiadczen o karmieniu piersi^.
Nalezy ponadto zauwazyc, ze zgodnie z art. 9 § 2 k.p. postanowienia uktadow
zbiorowych pracy i porozumien zbiorowych oraz regulaminow i statutow nie mogq bye
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mniej korzystne dla pracownikow niz przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktow
wykonawczych.
W zwi^zku z powyzszym wewn^trzne przepisy obowi^zuj^ce u pracodawcow (np.
regulamin

pracy) nie mog^ ograniczac uprawnieh

pracownikow wynikaj^cych z

powszechnych przepisow prawa.
Przepis art. 187 k.p. nie okresla, w jakich porach pracownica moze korzystac z
przerw na karmienie - przewiduje tylko, ze na jej wniosek przerwy te mog^ bye udzielane
t^cznie, np. zamiast dwoch potgodzinnych przerw pracownica moze wnioskowac o
udzielenie jednej godzinnej przerwy w czasie dnia pracy. Nie ma rowniez przeszkod
prawnych, aby przerwy na karmienie na wniosek pracownicy zostaty wykorzystane w ten
sposob, ze b§dzie ona konczyc prac§ o godzin§ wczesniej lub zaczynac j$ o godzin§
pozniej (b^dz o 1,5 godziny). Mimo ze przepis postuguje si§ okresleniem przerwy", to taki
sposob korzystania z tego uprawnienia nie budzi zastrzezeh.
Zdaniem Departamentu, pracodawca ma obowi^zek udzielania ww. przerw zgodnie z
wnioskiem pracownicy - jest wi§c zwi^zany wnioskiem o zast^pienie przerw skroceniem
dnia pracy. Odmowa udzielenia przerw b§dzie stanowita wykroczenie przeciwko prawom
pracownika (art. 281 pkt 5 k.p.). zagrozone Kara grzywny. W takiej sytuacji pracownica
moze ztozyc skarg§ na pracodawc^ do wtasciwego Okr^gowego Inspektoratu Pracy
(adresy OIP i ich oddziatow znajduj^ si§ na stronie www. pip.gov.pl).
Nalezy zaznaczyc, ze Pahstwowa Inspekcja Pracy bada kwesti§ udzielania
pracownicom karmi^cym dziecko piersi^ przerw w pracy w ramach przeprowadzanych
corocznie u pracodawcow kontroli przestrzegania uprawnieh pracowniczych zwi^zanych z
rodzicielstwem, jak rowniez - kazdorazowo w przypadku zgtoszenia skargi w tym zakresie.
Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z tresci^ § 39 zat^cznika nr 3 do
rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pozn. zm.) w zaktadzie pracy zatrudniaj^cym na jedn^ zmian^ wi§cej niz dwadziescia
kobiet w jednym budynku nalezy urz^dzic pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w
pozycji lez^cej dla kobiet w ci^zy i karmiqcych matek, przyjmuj^c co najmniej jedno
miejsce na kazdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niz
jedno miejsce. Powierzchnia tego pomieszczenia nie moze bye mniejsza niz 8 m2.
Przepis nie okresla szczegotowo sposobu wyposazenia takiego pomieszczenia.
Jak sama nazwa wskazuje pomieszczenie jest przeznaczone do wypoczynku w
pozycji lez^cej dla kobiet w ci^zy i matek karmi^cych. Pracownica karmi^ca dziecko
piersi^ nie ma obowi^zku korzystania z niego; moze wnioskowac o pot^czenie
przystuguj^cych jej na podstawie art. 187 k.p. przerw na karmienie i skrocic czas pracy.

Zgodnie z § 38 ust. 1 ww. rozporz^dzenia w pomieszczeniach przeznaczonych do
wypoczynku nalezy zapewnic przynajmniej dwukrotn^ wymian§ powietrza w ci^gu
godziny.

Jednoczesnie informujemy, ze Pahstwowa Inspekcja Pracy nie prowadzi ewidencji
zaktadow pracy stosuj^cych polityk§ przyjazn^ pracownicom karmi^cym piersi^. Nie
posiadamy takze informacji nt. takich zaktadow na terenie Polski. Jednoczesnie
pragniemy nadmienic, ze petn^ i aktualn^ informacj^ o uprawnieniach matek karmi^cych
piersi^ oraz wynikaj^cych z

nich obowi^zkach pracodawcy mozna znalezc w

nast^puj^cych publikacjach naszego Urz^du:

•

Prawo pracy. Informator dla kobiet w ciqzy (2016 r),

•

Rodzice w pracy. Informator (2016 r).

Oba opracowania 53 dost^pne nieodptatnie na stronie www.pip.qov.pl w zaktadce
,,wydawnictwa".
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