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PRZEDSTAW ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  O CIAŻY KIEROWNIKOWI DZIAŁU/
JEDNOSTKI, ZAKŁADU, W KTÓRYM PRACUJESZ ORAZ PRZEKAŻ JE DO DZIAŁU SPRAW

PRACOWNICZYCH I ADMINISTRACYJNYCH /DSP/

 

zwolnienia na badania  w związku z ciążą w godzinach
pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

CIĄŻA

pracodawca nie może zlecić Ci wykonywania prac uciążliwych,
szkodliwych dla zdrowia  (w tym czasie dodatek szkodliwy zostaje
zastąpiony dodatkiem wyrównawczym),

Obowiązki pracodawcy wobec Ciebie:

 10-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy,
każdorazowo po 50 minutach pracy przed komputerem,

Masz prawo do:

 pracodawca nie może wypowiedzieć/rozwiązać umowy
o pracę w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego 
 (dotyczy to także ojca dziecka, który jest
pracownikiem i korzysta z urlopu macierzyńskiego),

 

jeśli Twoja umowa o pracę na czas określony kończyłaby się po upłynięciu 3
(trzeciego) miesiąca ciąży (co najmniej 85 dni), Pracodawca jest zobowiązany do
jej przedłużenia do dnia porodu,

           

 Pracodawca nie może zlecić Ci pracy w godzinach
nadliczbowych, porze nocnej, czy też pracy w delegacji
bez Twojej zgody.



PRACOWNICY-NARODZINY DZIECKA
 I CO DALEJ ?

Informację o narodzinach dziecka przekaż niezwłocznie (telefonicznie,
mailowo, przedstawiając zaświadczenie ze szpitala) do DSP.

Urlop macierzyński (UM),  urlop rodzicielski (UR), urlop ojcowski (UO), urlop
wychowawczy (UW)

- W związku z urodzeniem dziecka przysługuje Ci urlop macierzyński (UM). Urlop
ten trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w
przypadku bliźniaków, 33 tygodnie w przypadku trojaczków. Możesz zacząć z niego
korzystać już 6 tygodni przed porodem. Po wykorzystaniu przez matkę 14 tygodni
UM, z pozostałych tygodni urlopu może skorzystać ojciec dziecka. Z opcji tej mogą
korzystać również ojcowie prowadzący działalność gospodarczą lub pracujący na
umowę zlecenie, a jedynym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia
chorobowego.
- Po urlopie macierzyńskim możesz skorzystać z urlopu rodzicielskiego (UR). Urlop
ten trwa 32 tygodnie lub 34 tygodnie, jeśli urodzisz więcej niż jedno dziecko. Z
urlopu tego mogą korzystać oboje z  rodziców w tym samym czasie (wówczas
okresy korzystania z tego urlopu dla obojga rodziców sumują się i nie mogą
przekroczyć wymiaru wskazanego powyżej) lub rodzice mogą podzielić okres tego
urlopu między siebie (maksymalnie 4 części, nie krótsze niż 8 tygodni) i
wykorzystać go do 6. roku życia dziecka. 

Zasiłek macierzyński - można z niego korzystać w różny sposób:
1.możesz otrzymać zasiłek, który wyniesie 100% dotychczasowego wynagrodzenia
w ciągu całego urlopu macierzyńskiego oraz w ciągu pierwszych sześciu tygodni
urlopu rodzicielskiego (lub ośmiu tygodni jeśli urodziłaś bliźniaki lub więcej dzieci).
Po tym okresie, do końca urlopu rodzicielskiego będziesz otrzymywać 60%
wynagrodzenia.
2.możesz przez cały urlop macierzyński i rodzicielski otrzymywać 80%
dotychczasowego wynagrodzenia. Jest jednak warunek! W ciągu 21 dni po porodzie
musisz złożyć jednocześnie wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym
wymiarze.



- Ojcowie mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego (UO). Urlop ten trwa dwa
tygodnie (może być podzielony na dwie części trwające jeden tydzień) i
może być wykorzystany do drugiego roku życia dziecka, nawet jeśli w tym
samym czasie matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego. 

- urlop wychowawczy (UW) trwa 36 miesięcy (może być podzielony
maksymalnie na pięć części) i może być wykorzystany do szóstego roku
życia dziecka. Okres urlopu może być podzielony pomiędzy oboje
rodziców przy czym na jednego rodzica musi przypaść co najmniej jeden
miesiąc. W przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
rodzice mogą skorzystać z dodatkowych 36 miesięcy urlopu
wychowawczego do osiemnastego roku życia dziecka. Pamiętaj, urlop
wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Wniosek o urlop wychowawczy
musisz złożyć na przynajmniej trzy tygodnie przed jego rozpoczęciem.

- po powrocie do pracy, może przydać Ci się wolne, które wykorzystasz w
związku ze sprawami związanymi z dzieckiem, czyli dni wolne na opiekę
nad dzieckiem, które ma mniej niż 14 lat. W ciągu roku to dwa dni (można
je też rozliczać godzinowo, w przypadku całego etatu to 16 godzin). Liczba
ta jest taka sama, bez względu na to, ile ma się dzieci i jest wspólna dla
obojga rodziców, przy czym tylko jeden z rodziców może z nich
skorzystać. 

Jeśli masz wątpliwości lub chcesz zadać ważne dla Ciebie pytania, 
zgłoś się do DSP (tel. +48 12 662 8318).



ŁĄCZENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM Z PRACĄ

1. możesz wydłużyć urlop rodzicielski proporcjonalnie do Twojego
wymiaru czasu pracy
a) jeśli po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, podejmiesz decyzję,
że w czasie urlopu rodzicielskiego będziesz pracować w wymiarze np. ½
etatu to wówczas przysługuje Ci urlop rodzicielski w wymiarze 48
tygodni (32 tygodnie + 16 tygodni) przy czym w czasie 16 tygodni (czas, o
który został wydłużony Twój urlop rodzicielski) nie będziesz świadczyć
pracy. Pamiętaj jednak o złożeniu wniosku o chęci skorzystania z takiej
opcji przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego 
b) jeśli natomiast po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, podejmiesz
decyzję, że zarówno w czasie urlopu rodzicielskiego jak i jego wydłużonej
części będziesz pracować w wymiarze np. ½ etatu to wówczas
przysługuje Ci urlop rodzicielski w wymiarze 64 tygodni (32 tygodnie +
32 tygodnie)
2. jeśli nie korzystasz z urlopu wychowawczego możesz wnioskować o
zmniejszenie liczby godzin pracy (jednak nie więcej niż o połowę – ½
etatu) w okresie, w którym mógłbyś korzystać z takiego urlopu
3. możesz wnioskować o zadaniowy czas pracy (realizacja zleconych
zadań)
4. możesz wnioskować o ruchomy czas pracy (określenie przedziału
czasowego, w którym powinieneś rozpocząć pracę).

Jeśli masz wątpliwości lub chcesz zadać ważne dla Ciebie pytania zgłoś
się do DSP (tel. + 48 12 662 8318).



Obowiązki pracodawcy wobec Ciebie:

Pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać
umowy o pracę z Tobą:

- od momentu złożenia wniosku o udzielenie urlopu
wychowawczego (w czasie, w którym masz prawo
do urlopu wychowawczego) do dnia jego
zakończenia 
- od momentu złożenia wniosku o obniżenie
wymiaru czasu pracy (w czasie, w którym masz
prawo do urlopu wychowawczego) do dnia
powrotu do pierwotnego wymiaru czasu pracy
(maksymalnie przez łączny okres 12 miesięcy) 



DZIECKO
ZDROWE
DO LAT 8.

nieprzewidziane
zamknięcie żłobka,
klubu dziecięcego,

przedszkola lub
szkoły, do których

dziecko uczęszcza, a
także w przypadku

choroby niani, z którą
rodzice mają zawartą
umowę uaktywniając

lub dziennego
opiekuna

sprawujących opiekę
nad dzieckiem,

 

 poród lub choroba
małżonka

ubezpieczonego lub
rodzica dziecka,

stale opiekujących
się dzieckiem, jeżeli
poród lub choroba
uniemożliwia temu

małżonkowi lub
rodzicowi

sprawowanie opieki,

pobyt małżonka
ubezpieczonego lub

rodzica dziecka, stale
opiekujących się

dzieckiem, w szpitalu albo
innym zakładzie

leczniczym podmiotu
leczniczego wykonującego

działalność leczniczą w
rodzaju stacjonarne i

całodobowe świadczenia
zdrowotne.

DZIECKO
CHORE
DO LAT

14. 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY MAX. 60 DNI 
W ROKU KALENDARZOWYM

Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 8 lat (w przypadku dzieci z
niepełnosprawnością do 18 roku życia) możesz skorzystać z zasiłku
opiekuńczego. Przysługuje on wtedy, kiedy nagle zostanie zamknięta szkoła,
przedszkole lub żłobek. Możesz skorzystać z niego także wtedy, kiedy drugi
rodzic, zazwyczaj opiekujący się dzieckiem, jest chory lub w szpitalu. Z
takiego zasiłku można skorzystać przez co najwyżej 60 dni w roku,
niezależnie od liczby dzieci. W tym celu złóż wniosek Z-15A w Dziale
Finansowo – Księgowym (DFK): formularz

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/Z-15A_do+wype%C5%82niena+i+wydruku.pdf/4014ad88-e3fd-4217-ab6c-8aa9cb034c82?t=1656331286976


POKÓJ DLA RODZICÓW

W IFJ PAN wiemy dobrze, jak to jest być rodzicem w
pracy i podczas studiów doktoranckich. Dlatego

udostępniliśmy pomieszczenie na potrzeby rodziców, w
szczególności zaś dla kobiet w ciąży i matek karmiących

piersią. Pokój ten ( 5320 ) znajduje się w budynku
głównym (nr 5), w części hotelowej na pierwszym piętrze.

Pomieszczenie to jest oznakowane, otwarte, zapewnia
możliwość odpoczynku w pozycji leżącej, dostęp do

łazienki z prysznicem, a także możliwość skorzystania z
czajnika elektrycznego.



  

Doktoranci - ciąża, narodziny dziecka
- Twoje prawa

-możesz zawiesić studia doktoranckie na okres, który odpowiada
urlopowi macierzyńskiemu, ojcowskiemu i rodzicielskiemu. Okres ten nie
włącza się do 4 lat, w których masz prawo do otrzymywania stypendium
doktoranckiego w szkole doktorskiej. W trakcie zawieszenia,
zadeklarowane terminy określone w indywidualnym planie badawczym
nie obowiązują
-jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem do czwartego roku życia (czas ten
ulega wydłużeniu w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) możesz
przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej (w sumie nie dłużej niż
dwa lata)

W chwili podjęcia decyzji o chęci skorzystania z powyższych opcji złóż
wniosek do dyrektora szkoły doktorskiej nie później niż 21 dni przed
planowanym urlopem z załączeniem dokumentów uzasadniających
zawieszenie okresu kształcenia.

https://kisd.ifj.edu.pl/zawieszenie-ksztalcenia/

Jeśli masz wątpliwości lub chcesz zadać ważne dla Ciebie pytania, 
zgłoś się do sekretariatu Szkoły Doktorskiej:  (+48) 12 662 8344

https://kisd.ifj.edu.pl/zawieszenie-ksztalcenia/

