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USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301 i Nr 52, poz. 538) w art. 180
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 w zdaniu drugim po wyrazie „wniosek” do-
daje si´ wyrazy „i dopuÊciç pracownic´ do pracy
w terminie przez nià wskazanym, a je˝eli nie jest to
mo˝liwe, nie póêniej ni˝ z up∏ywem 14 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku na piÊmie”;

2) w § 6 w zdaniu drugim po wyrazie „wniosek” do-
daje si´ wyrazy „i udzieliç pracownikowi urlopu
w terminie przez niego wskazanym, przypadajà-
cym jednak bezpoÊrednio po zakoƒczeniu urlopu
przez pracownic´, a je˝eli nie jest to mo˝liwe, nie
póêniej ni˝ z up∏ywem 14 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku na piÊmie”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiad-
czeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636

i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 633)
w art. 29 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 3 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „ , z wy-
jàtkiem rodziny zast´pczej pe∏niàcej zadania pogo-
towia rodzinnego”;

2) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasi∏ku

macierzyƒskiego na wniosek ubezpieczonej—
matki dziecka po wykorzystaniu przez nià za-
si∏ku za okres co najmniej 16 tygodni, zasi∏ek
ten przys∏uguje ubezpieczonemu—ojcu dziec-
ka, który uzyska∏ prawo do urlopu macierzyƒ-
skiego lub przerwa∏ dzia∏alnoÊç zarobkowà
w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem.”;

3) w ust. 6 po wyrazach „w ust. 4” dodaje si´ wyrazy
„i 4a”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 26 maja 2001 r.
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