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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy  13 maja 2016 r.  

o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 170) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ KODEKS PRACY (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.) 

 

[Art. 176. 

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac.] 

 

<Art. 176. 

§ 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.  

§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w 

§ 1, obejmujący prace:  

1)  związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem 

ciężarów,  

2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich 

wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w 

środowisku pracy i poziomu ich występowania 

‒ kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania 

pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, 

przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) 

 

Art. 48. 

1. Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety 

pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub 

akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, 
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mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od 

dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia. 

1a. (uchylony) 

2. Za kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje 

zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, 

morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, 

diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz 

tłumaczy. 

3. W razie wprowadzenia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej kobiet: 

1)   dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1, przesyłają wojskowemu komendantowi 

uzupełnień, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, imienny wykaz kobiet, które 

kończą naukę w danym roku kalendarzowym; 

2)   wojskowy komendant uzupełnień, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której 

mowa w ust. 1, przesyła wojskowym komendantom uzupełnień, właściwym ze 

względu na miejsce pobytu stałego kobiet lub miejsce ich czasowego pobytu 

trwającego ponad trzy miesiące, imienne wykazy kobiet, podlegających obowiązkowi 

stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 

3)   wojskowi komendanci uzupełnień po otrzymaniu wykazów, o których mowa w pkt 2, 

przesyłają je wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) w celu wezwania kobiet 

do kwalifikacji wojskowej. Wykazy te uzupełniają dodatkowym zestawieniem kobiet, 

o których mowa w ust. 4. 

3a. W imiennych wykazach kobiet, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w zakresie danych 

osobowych osób objętych tymi wykazami zamieszcza się następujące dane: 

1)   nazwisko; 

2)   imię lub imiona; 

3)   nazwisko rodowe; 

4)   numer ewidencyjny PESEL; 

5)   miejsce urodzenia; 

6)   serię i numer dowodu osobistego; 

7)   miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   rok i kierunek nauki oraz nazwę i siedzibę szkoły; 

10)  kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, których posiadanie skutkuje 

obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

4. Do kwalifikacji wojskowej stawać również mogą, w terminie określonym w ust. 1, kobiety, 

które ochotniczo zgłosiły się do pełnienia czynnej służby wojskowej. 

5. Kobiety, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, podlegają obowiązkowi czynnej 

służby wojskowej na zasadach ogólnych. 

6. - 8. (uchylone) 

[9. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nakłada obowiązki, o których mowa w ust. 1, 

wskazując grupy kobiet poddane temu obowiązkowi oraz określa stanowiska służbowe lub 

funkcje, na które przeznacza się kobiety do czynnej służby wojskowej, uwzględniając 
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przepisy w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz 

potrzeby Sił Zbrojnych.] 

<9. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nakłada obowiązek, o którym mowa w 

ust. 1, wskazując grupy kobiet poddane temu obowiązkowi, oraz określa stanowiska 

służbowe lub funkcje, na które przeznacza się kobiety do czynnej służby wojskowej, 

uwzględniając przepisy w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub kobiet karmiących dziecko piersią i 

przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych oraz potrzeby Sił Zbrojnych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) 

 

Art. 65. 

1. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski na zasadach i w wymiarze 

określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1502, z późn. zm.). 

2. Żołnierzowi zawodowemu - kobiecie będącej w ciąży lub karmiącej dziecko piersią: 

1)   nie powierza się obowiązków w wymiarze przekraczającym czterdziestu godzin służby 

w tygodniu i w porze nocnej; 

2)   nie deleguje się poza miejsce pełnienia służby - bez zgody żołnierza zawodowego - 

kobiety; 

[3)   nie powierza się wykonywania zadań służbowych szczególnie uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

176 Kodeksu pracy.] 

<3) nie powierza się wykonywania zadań służbowych uciążliwych, niebezpiecznych 

lub szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy.> 

3. Żołnierz zawodowy - kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych 

przerw wliczanych do czasu służby. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka, 

żołnierz zawodowy - kobieta ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy na 

karmienie mogą być na wniosek żołnierza zawodowego - kobiety udzielane łącznie. 

4. Żołnierza zawodowego - kobietę, sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat czterech, 

pozostającą w związku małżeńskim z innym żołnierzem, nie deleguje się bez jej zgody 

poza miejsce pełnienia zawodowej służy wojskowej, w tym samym czasie co 

współmałżonka. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się również do żołnierza zawodowego samotnie wychowującego 

dziecko do lat czterech. 


