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Uprzejmie informuję Pana Ministra, że zwrócił się do mnie Rzecznik Praw 

Dziecka z wnioskiem o rozważenie możliwości skierowania do Trybunału 

Konstytucyjnego wniosku w sprawie zgodności art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) z Konstytucją RP. 

Kwestionowany przez Rzecznika Praw Dziecka przepis dotyczy zwolnienia od 

pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które przysługuje w ciągu roku 

kalendarzowego pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 

lat. Z nadesłanej dokumentacji, dotyczącej korespondencji Rzecznika Praw Dziecka z 

Panem Ministrem i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz 

wystąpienia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej wynika, że zarzuty 

niekonstytucyjności tego przepisu mogą dotyczyć naruszenia zasady równości wobec 

prawa, zakazu dyskryminacji oraz zasady sprawiedliwości społecznej w związku z art. 

71 ust. 1 Konstytucji. 

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka kwestionowany przepis jest w szczególności 

niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, ponieważ nie różnicuje 

wymiaru udzielanego pracownikowi zwolnienia od pracy z tytułu opieki w zależności 

od liczby wychowywanych dzieci w wieku do 14 lat, gorzej traktując pracownika 

wychowującego więcej niż jedno dziecko. Niewątpliwie w ostatnim czasie wzrosła ilość 

spraw związanych ze sprawowaniem należytej opieki nad dziećmi, które mogą być 

załatwiane'tylko w godzinach pracy. Jest w związku z tym oczywiste, że zwolnienie od 
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pracy na 2 dni w skali roku często okazuje się niewystarczające dla opiekunów 

wychowujących więcej niż jedno dziecko. 

Realizacja uprawnienia, o którym mowa w art. 188 k.p., stanowi obciążenie 

finansowe dla pracodawcy. Biorąc jednak pod uwagę charakter i funkcje tego 

uprawnienia pracowniczego z jednej strony, a z drugiej - ciążący na władzy publicznej 

obowiązek udzielania szczególnej pomocy rodzinom wielodzietnym, uważam, że brak 

możliwości zwiększenia wymiaru zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem 

dla opiekunów wychowujących więcej niż jedno dziecko może nasuwać wątpliwości 

konstytucyjne. 

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 przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 


