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I. Uwagi wprowadzające

- Karmienie piersią jest kwestią zdrowia publicznego oraz prawem matek i ich dzieci.

- Karmienie piersią to kwestia praw człowieka zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Dzieci mają prawo do życia, przetrwania i 
rozwoju oraz do najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia, którego integralną częścią jest karmienie piersią. Kobiety mają prawo 

do dokładnych, bezstronnych informacji potrzebnych do dokonania świadomego wyboru dotyczącego karmienia piersią. Mają 
również prawo do dobrej jakości usług zdrowotnych, odpowiedniej ochrony macierzyńskiej w miejscu pracy oraz do przyjaznego 

środowiska i odpowiednich warunków w miejscach publicznych do karmienia piersią, które są kluczowe dla zapewnienia 
skutecznych praktyk karmienia piersią [1].

- Ustawodawstwo powinno kompleksowo chronić karmienie piersią, we wszystkich relewantnych obszarach, jak zwłaszcza prawo
pracy, prawo medyczne, prawo żywnościowe. Powinno skutecznie chronić przed dyskryminacją i hejtem, czy nieetycznym
marketingiem żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych, który jest realną i istotną przeszkodą w
karmieniu piersią, zakłócając, a nawet uniemożliwiając podjęcie świadomej decyzji w kwestii żywienia dziecka.

- Zapewnienie wsparcia i ochrony niezbędnej kobietom do podejmowania świadomych decyzji dotyczących optymalnego 
żywienia niemowląt i małych dzieci jest podstawowym obowiązkiem państwa w zakresie praw człowieka (por. [1]).

[Specjalni Sprawozdawcy ONZ ds. Prawa do Pożywienia, Prawa do Zdrowia, Grupa Robocza ds. Dyskryminacji Kobiet w prawie i praktyce oraz Komitet Praw Dziecka]

.



I. Uwagi wprowadzające

W celu uzyskania realnej i trwałej poprawy wskaźników karmienia piersią konieczne są całościowe, skoordynowane
działania w obszarze ochrony, promocji i wspierania karmienia piersią, tj. spójny, całościowy program w tym
zakresie, oparty m.in. na zaleceniach Globalnej Strategii Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci [2].

Przydatne dokumenty, m.in.:
 Deklaracja Innocenti [3-4]
 Wzorzec dla Europy [5]
 WBTi Assessment Tool 2019 [6]

.



II.1. PRAWO DO KARMIENIA PIERSIĄ
- prawo do karmienia piersią jako prawo człowieka; prawo matki i prawo dziecka;

Specjalni Sprawozdawcy ONZ ds. Prawa do Pożywienia, Prawa do Zdrowia, Grupa Robocza ds. Dyskryminacji Kobiet w prawie i praktyce oraz Komitet Praw Dziecka: 

„Karmienie piersią to kwestia praw człowieka zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Dzieci mają prawo do życia, przetrwania i rozwoju oraz do najwyższego 
osiągalnego poziomu zdrowia, którego integralną częścią jest karmienie piersią. Kobiety mają prawo do dokładnych, bezstronnych informacji potrzebnych 

do dokonania świadomego wyboru dotyczącego karmienia piersią. Mają również prawo do dobrej jakości usług zdrowotnych, odpowiedniej ochrony 
macierzyńskiej w miejscu pracy oraz do przyjaznego środowiska i odpowiednich warunków w miejscach publicznych do karmienia piersią, które są kluczowe 

dla zapewnienia skutecznych praktyk karmienia piersią (…)” [1]

Np. art. 24 Konwencji o prawach dziecka:
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia (…).

2. Państwa-Strony będą dążyły do pełnej realizacji tego prawa, a w szczególności podejmą niezbędne kroki w celu:

1. zmniejszenia śmiertelności wśród noworodków i dzieci;

2. zapewnienia udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej wszystkim dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej;

3. zwalczania chorób i niedożywienia, w tym – w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – przez wykorzystanie między innymi łatwo dostępnych technik oraz przez dostarczanie 

odpowiednich pożywnych produktów żywnościowych i wody pitnej, z uwzględnieniem niebezpieczeństwa oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

4. zapewnienia matkom właściwej opieki zdrowotnej w okresie przed i po urodzeniu dziecka;

5. zapewnienia, aby wszystkie grupy społeczne, w szczególności rodzice oraz dzieci, były informowane i posiadały dostęp do oświaty oraz otrzymywały wsparcie w korzystaniu z 

podstawowej wiedzy w zakresie zdrowia dziecka i karmienia, korzyści z karmienia piersią, higieny i warunków zdrowotnych otoczenia, a także zapobiegania wypadkom;

6. rozwoju profilaktycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa dla rodziców oraz wychowania i usług w zakresie planowania rodziny.

3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe i skuteczne kroki na rzecz zniesienia tradycyjnych praktyk przynoszących szkodę zdrowiu dziecka.

4. Państwa-Strony zobowiązują się działać na rzecz sprzyjania i zachęcania do rozwoju współpracy międzynarodowej w celu stopniowego osiągania pełnej realizacji praw uznanych w 

niniejszym artykule. W związku z tym szczególna uwaga będzie zwrócona na potrzeby krajów rozwijających się.

.



II.1. PRAWO DO KARMIENIA PIERSIĄ

Prawo do karmienia piersią w przestrzeni publicznej – stan obecny i postulaty;

- 2 grupy przypadków: dyskryminacja w dostępie do usług; dyskryminacja przez kogokolwiek innego;

- casus z restauracją – dyskryminacja matki karmiącej w dostępie do usług (sprawa pani Liwii; 
https://bip.brpo.gov.pl/pl/postepowania-strategiczne-rpo/dyskryminacja-matki-karmiacej-w-dostepie-do-uslug );

 ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania: 

Art. 6. Zakazuje się nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość w zakresie dostępu i 
warunków korzystania z zabezpieczenia społecznego, usług, w tym usług mieszkaniowych, rzeczy oraz nabywania praw lub energii, jeżeli są one 

oferowane publicznie.

 stanowisko RPO (2017 r.): w sprawie doszło do naruszenia zasady równego traktowania ze względu na płeć w dostępie do usług;

„Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć obejmuje zakaz dyskryminacji ze względu na macierzyństwo, w tym w okresie karmienia piersią. (…)

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, jakiekolwiek działania prowadzące do zawstydzenia i upokorzenia matek karmiących dzieci w miejscach 
publicznych oraz do wzbudzania w nich przekonania, że wybierając czas i miejsca karmienia powinny kierować się ‘normami społecznymi i moralnymi’, 

a nie potrzebami swojego dziecka i własnym komfortem, stanowi niezgodne z prawem naruszenie zasady równego traktowania.(…)”
[szerzej: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawa%20pani%20Liwii.%20Pismo%20procesowe%20RPO%20-%20SA%20w%20Gda%C5%84sku.pdf]

.



II.1. PRAWO DO KARMIENIA PIERSIĄ
Prawo do karmienia piersią w przestrzeni publicznej – stan obecny i postulaty;

 wyrok SA w Gdańsku z 14.12.2017 r., sygn.akt I ACa 187/17 (2000 zł zadośćuczynienia dla matki i przeproszenie przez
właściciela restauracji; dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć – naruszenie zasady równego traktowania z art. 6 ustawy o
wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej;
[szerzej: https://radca-gdansk.pl/dyskryminacja-bezposrednia-ze-wzgledu-plec/ ]

 RPO:
„zawstydzanie matki karmiącej dziecko w miejscu publicznym jest niezgodną z prawem formą nierównego traktowania ze 

względu na płeć. Karmienie piersią w miejscu i w czasie dogodnym dla matki i dziecka jest nie tylko zgodne z prawem, ale wskazane 
dla zdrowia dziecka. (…)”

[szerzej: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zawstydzanie-matki-karmi%C4%85cej-dziecko-w-miejscu-publicznym-jest-niezgodn%C4%85-z-prawem-form%C4%85-nier%C3%B3wnego ]

- hejt

- czy potrzebna jest wyraźna regulacja prawna w tym zakresie?

- dylematy (regulacja prawna/udogodnienia a ryzyko stygmatyzacji i izolowania matek karmiących; wiek dziecka; co z matkami karmiącymi sztucznie?,
ryzyko nadregulacji; ….)

.



Rodzice niemowląt i małych dzieci mają prawo do świadomej decyzji w kwestii żywienia dziecka, niezakłóconej przez 
niewłaściwe praktyki marketingowe producentów i dystrybutorów żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz 

produktów pokrewnych.

Kobiety mają prawo do podjęcia świadomej decyzji o sposobie karmienia dziecka, a to wymaga otrzymania 
obiektywnych, bezstronnych, rzetelnych informacji.

„Wszystkie kobiety mają prawo do środowiska, które chroni, promuje i wspiera karmienie piersią, w tym prawo do 
ochrony przed naciskami komercyjnymi, aby sztucznie karmić swoje dzieci. Międzynarodowy Kodeks (…) ma na celu 
zapewnienie niezbędnej ochrony poprzez zakaz promocji wszelkich substytutów mleka matki, butelek do karmienia i 

smoczków” [4]

Zapewnienie wsparcia i ochrony niezbędnej kobietom do podejmowania świadomych decyzji dotyczących 
optymalnego żywienia niemowląt i małych dzieci jest podstawowym obowiązkiem państwa w zakresie praw 

człowieka [1]

.
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Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim
rezolucjami WHA [7] (dalej: Kodeks WHO) chroni karmienie piersią przed niewłaściwymi praktykami
marketingowymi producentów i dystrybutorów żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych.

.
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DLACZEGO TO WAŻNE?

- Marketing sztucznych mieszanek zakłóca świadome podejmowanie decyzji i negatywnie wpływa na karmienie piersią oraz na
zdrowie dzieci [8]. Producenci i dystrybutorzy oddziaływują również na przedstawicieli ochrony zdrowia, których porady mają
duży wpływ na decyzje kobiet w ciąży i rodziców niemowląt i małych dzieci.

- Systematyczny marketing firm zmierza do wpłynięcia na postrzeganie przez profesjonalistów karmienia piersią i przekonania ich
o potrzebie stosowania mleka modyfikowanego oraz do wykorzystania ich jako „kanały marketingowe” [8]

.

II.2. PRAWO DO ŚWIADOMEJ DECYZJI W KWESTII ŻYWIENIA DZIECKA /PRAWO DO 
OCHRONY PRZED NIEWŁAŚCIWYMI PRAKTYKAMI MARKETINGOWYMI PRODUCENTÓW 
I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ PRODUKTÓW 
POKREWNYCH



DLACZEGO TO WAŻNE?

Jak marketing mleka modyfikowanego wpływa na nasze decyzje dotyczące żywienia niemowląt?  – zob. nowy 
raport WHO i UNICEF 2022 [8]

Niebezpieczny digital marketing – zob. Raport WHO [9]

.
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JAK TO ZMIENIĆ?

- Konieczne jest pełne wdrożenie Kodeksu WHO

Szacuje się, że przemysł żywności dla niemowląt i małych dzieci przeznacza 10-15% swojej globalnej sprzedaży na marketing i promocję mleka 
modyfikowanego (to jest około 4-6 miliardów dolarów – liczby porównywalnej do rocznego budżetu WHO). Obserwowany wzrost ilości sprzedawanych 

produktów świadczy o tym, że te strategie marketingowe są skuteczne. Uwypukla to znaczenie kompleksowego prawodawstwa dla ograniczenia 
nieodpowiednich praktyk marketingowych, w celu ochrony karmienia piersią. Powinno ono w pełni implementować Kodeks WHO i zapewniać adekwatny 

monitoring oraz skuteczne sankcje [10].

„Rządy, służba zdrowia i organizacje wspierające karmienie piersią inwestują pieniądze i energię w przygotowywanie informacji oraz rozpowszechnianie ich za 
pomocą różnych mediów, lecz wszystko to idzie na marne, jeśli przekazy reklamowe mówią coś zupełnie przeciwnego. Kiedy w Brazylii poddano ocenie warte 
wiele milionów dolarów kampanie promujące karmienie piersią, jakie rząd przeprowadził w latach osiemdziesiątych, odkryto, że za ich fiasko odpowiada 
kontynuacja promocji mleka modyfikowanego i butelek. W wyniku ewaluacji podjęto decyzję o przyjęciu zapisów Kodeksu, co doprowadziło do wzrostu 
popularności karmienia piersią.” [11]

- Na potrzebę pełnego wdrożenia Kodeksu WHO do prawodawstw państw członkowskich WHO w celu ochrony karmienia piersią zwraca się uwagę m.in. w
wymienionych wyżej dokumentach międzynarodowych [2-6], a także w piśmiennictwie zagranicznym i polskim.

- Do pełnej implementacji Kodeksu WHO wzywają także Specjalni Sprawozdawcy ONZ ds. Prawa do Pożywienia i Prawa do Zdrowia, Grupa Robocza ds.
Dyskryminacji Kobiet oraz Komitet Praw Dziecka, uznając, że państwa są do tego zobowiązane na podstawie Konwencji o prawach dziecka i innych
instrumentów ONZ dotyczących praw człowieka [1].

- Wśród najczęściej identyfikowanych barier w rozpoczęciu i kontynuowaniu karmienia piersią zalicza się m.in. brak wdrożenia lub niedostateczne
wdrożenie Kodeksu WHO (np. [12]).

.
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A JAK JEST W POLSCE?

- Przepisy prawne (prawo żywnościowe i SOOO - zob. [13]) w niewielkim zakresie wdrażają Kodeks WHO, nie chroniąc w sposób należyty konsumentów
(zwł. matek niemowląt i małych dzieci) i przedstawicieli ochrony zdrowia przed marketingiem sztucznych mieszanek i produktów pokrewnych, co
negatywnie wpływa na wskaźniki karmienia piersią.

- Najwięcej ograniczeń i zakazów dotyczy marketingu preparatów do początkowego żywienia niemowląt, jednak firmy promują nawet te produkty
wykorzystując praktykę promocyjną cross-promotion. Nie ma zakazów tworzenia klubów dla mam, etc., czy rozdawania próbek mleka nr 2 lub 3.

- Brak regulacji konfliktu interesów (sponsoring, etc.), co wykorzystują firmy oddziaływując również na przedstawicieli ochrony zdrowia i za ich 
pośrednictwem wpływając na decyzje matek.

Szerzej: Raport z badania zgodności marketingu [14] i publikacje A.Koronkiewicz-Wiórek [15-18]; zob. też WHO Status report 2022 [19].

Zwięzłe omówienie obecnego stanu prawnego na 

https://prawoilaktacja.pl/index.php/2021/02/07/krotko-o-marketingu-zywnosci-dla-niemowlat-i-malych-dzieci-oraz-akcesoriow-do-karmienia-niemowlat/

https://prawoilaktacja.pl/index.php/do-pobrania/

.
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Pełne wdrożenie Kodeksu WHO wymaga zmian ustawodawczych na szczeblu unijnym, dlatego należy postulować zainicjowanie stosownych zmian, a w 
międzyczasie ustawodawca powinien zwłaszcza:

- wykorzystać możliwości, jakie dają unijne rozporządzenia delegowane do rozporządzenia (UE) nr 609/2013, czyli wprowadzić całkowity zakaz reklamy
preparatów do początkowego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb
żywieniowych niemowląt;
- dostosować regulację dotyczącą przedmiotów służących do karmienia niemowląt do zaleceń Kodeksu WHO;
- wzmocnić system kontroli przepisów prawa oraz efektywnie i całościowo uregulować sankcje za ich naruszenie.

W oczekiwaniu na stosowne zmiany ustawodawcze pożądane byłoby także m.in.:
- zarekomendowanie przez MZ, aby szpitale z oddziałem położniczo-noworodkowym i POZy dobrowolnie wdrożyły zapisy Kodeksu WHO na wzór Szpitali Przyjaznych
Dziecku;
- zawarcie w kodeksach etycznych pracowników ochrony zdrowia zapisów związanych z ochroną, promocją i wsparciem karmienia piersią (na wzór zapisów Kodeksu WHO
dotyczących obowiązków pracowników ochrony zdrowia, w tym unikania konfliktu interesów w relacji z przemysłem żywnościowym i pokrewnym);
- upowszechnianie wiedzy o Kodeksie WHO i wdrażających go przepisach w zakresie marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych
wśród pracowników ochrony zdrowia (edukacja/obowiązkowe szkolenia) i rodziców;
- szkolenie pracowników organów stosujących prawo w zakresie przepisów istotnych dla ochrony karmienia piersią, związanych z marketingiem żywności dla niemowląt i
małych dzieci oraz produktów pokrewnych;
- monitorowanie przestrzegania zapisów Kodeksu WHO oraz przepisów go wdrażających.

Wzorzec dla proponowanych zmian w prawie unijnym - prawo modelowe [20]

.
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ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ PRODUKTÓW POKREWNYCH



II.3. PRAWA WYNIKAJĄCE ZE SOOO (PRAWA 
OKOŁOPORODOWE)

Załącznik do SOOO [21]: Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających 
świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej:

- Standard organizacyjny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz nad noworodkiem (…) określa poszczególne elementy
organizacji opieki mającej na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnych interwencji
medycznych, w szczególności: amniotomii, indukcji porodu, stymulacji czynności skurczowej, podawania opioidów, nacięcia krocza, cięcia
cesarskiego, podania noworodkowi mleka modyfikowanego - z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, w ramach których
opieka medyczna opiera się na praktykach o udowodnionej skuteczności (I.1. SOOO);

- realizacja praw pacjenta w zakresie opieki okołoporodowej polega w szczególności na respektowaniu prawa do świadomego udziału w
podejmowaniu decyzji związanych z ciążą, porodem, połogiem oraz opieką nad noworodkiem, obejmujących zakres podejmowanych działań
i stosowanych procedur medycznych (I. 13 SOOO);

- ingerencja w naturalny proces ciąży, porodu i laktacji wiąże się z uzasadnionym medycznie wskazaniem (i oznacza, że ciąża, poród lub
laktacja wymagają zastosowania dodatkowych procedur wykraczających poza standard) (I.5 SOOO);

- w sytuacjach szczególnych (rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby lub wady dziecka, poronienie, urodzenie dziecka martwego,
niezdolnego do życia, chorego lub z wadami wrodzonymi) kobieta otrzymuje opiekę laktacyjną zgodnie z indywidualną sytuacją i zgodnie z
aktualną wiedzą na temat laktacji (XV.12 SOOO);

.



II.3. PRAWA WYNIKAJĄCE ZE SOOO (PRAWA 
OKOŁOPORODOWE)

Przepisy wspierające i chroniące karmienie piersią w SOOO: 
1) w czasie ciąży:
- edukacja przedporodowa (m.in. karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją);
- ochrona przed wpływami marketingowymi (zob. poniżej);

2) w czasie pobytu w szpitalu - zwł.:
- kontakt „skóra do skóry” i pomoc pomocy w przystawieniu noworodka do piersi;
- nadzór położnej nad pierwszym karmieniem piersią;
- ocena umiejętności ssania noworodka;
- obowiązek zapewnienia warunków prawidłowej laktacji: dostarczenie matce przez położną informacji spójnych i zgodnych z aktualną
wiedzą na temat laktacji w zakresie korzyści i metod karmienia piersią lub mlekiem kobiecym; instruktaż w zakresie prawidłowej pozycji i
sposobu przystawienia dziecka do piersi; zachęcanie matki do przystawiania noworodka do piersi po zaobserwowaniu wczesnych oznak
głodu; zgodna z aktualną wiedzą medyczną pomoc w skutecznym nakarmieniu noworodka w razie problemów; mleko początkowe wyłącznie
na zlecenie lekarza lub zgodnie z decyzją matki, po wcześniejszym udzieleniu jej informacji o takim żywieniu; instruktaż w zakresie ręcznego
odciągania mleka; niestosowanie w okresie stabilizowania się laktacji, smoczków w celu uspokajania noworodka; zapewnienie każdej
potrzebującej matce sprzętu do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego; mleko z banku mleka dla wcześniaka, który nie może być
karmiony mlekiem biologicznej matki wraz z jednoczesną stymulacją laktacji u jego matki;
- ochrona przed wpływami marketingowymi (zob. poniżej)

.



II.3. PRAWA WYNIKAJĄCE ZE SOOO (PRAWA 
OKOŁOPORODOWE)

3) po wyjściu ze szpitala:

- wsparcie położnej POZ w okresie połogu (min. 4 wizyty; pierwsza odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od
otrzymania zgłoszenia urodzenia dziecka) i pielęgniarki POZ;

Podczas wizyt położna w szczególności: (…) zachęca matkę do karmienia naturalnego, udziela porady laktacyjnej z 
uwzględnieniem oceny anatomii i fizjologii piersi matki i jamy ustnej dziecka, oceny techniki karmienia, umiejętności ssania i 
skuteczności karmienia oraz czynników ryzyka niepowodzenia w laktacji, pomaga w rozwiazywaniu problemów związanych 

z laktacją (XIV.10 SOOO):

Po ukończeniu przez dziecko 8. tygodnia życia opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, a 
opiekę nad matką z uwzględnieniem wsparcia w zakresie karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego kontynuuje położna

(XIV.12 SOOO):

- ochrona przed wpływami marketingowymi (zob. poniżej)

.



II.3. PRAWA WYNIKAJĄCE ZE SOOO (PRAWA 
OKOŁOPORODOWE)

Ochrona przed wpływami marketingowymi w SOOO:

IV. 7) Podmioty wykonujące działalność leczniczą prowadzące edukację przedporodową nie prowadzą działań reklamowych i marketingowych
związanych z preparatami do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt.

XIII. 3 pkt 10) W podmiocie wykonującym działalność leczniczą sprawującym opiekę nad kobietami w okresie ciąży, po porodzie i noworodkami nie
prowadzi się działań reklamowych i marketingowych związanych z preparatami do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do
karmienia niemowląt, aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnej rezygnacji z karmienia piersią.

Przepisy a rzeczywistość

– raporty FRL, NIK…

Postulaty

 Skuteczne sankcje, edukacja pracowników ochrony zdrowia, ….

.



II.4. PRAWA PRACOWNICZE

Stan obecny: 

Przepisy Kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych związane z karmieniem piersią lub sprzyjające karmieniu piersią 
[22]:

- przerwa na karmienie piersią

art. 187 KP: „§ 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. 
Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być 

na wniosek pracownicy udzielane łącznie.
§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy 

pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.”

 kontrowersje (problem wykazania faktu karmienia piersią - stanowisko PiP: wystarczające jest oświadczenie pracownicy o tym, że karmi piersią [23]; 
wiek dziecka; przerwa również na karmienie sztuczne?);

.



II.4. PRAWA PRACOWNICZE

Stan obecny: 

- obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wobec matek karmiących piersią:  ochrona zdrowia pracownic karmiących piersią 
(art. 207 KP) – konkretyzacja:

 prace wzbronione kobietom karmiącym piersią
 prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, mogące mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka 

piersią (art. 176 KP; wykaz prac: rozporządzenie wykonawcze);
 obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownicy (art. 179 KP);

 przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 179 KP);

 pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej;

- przepisy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (dział VIII Kodeksu pracy)

Postulaty? 

 przerwa na karmienie piersią;
 udogodnienia w miejscu pracy związane z karmieniem piersią;
 uprawnienia związane z karmieniem piersią w stosunkach niepracowniczych? 
 ….. 

.



II.5. PRAWA PACJENTA RELEWANTNE DLA KARMIENIA PIERSIĄ

Hospitalizacja dziecka karmionego piersią lub matki karmiącej piersią

Stan obecny: 

- brak przepisu wyraźnie umożliwiającego hospitalizowanej mamie stałe przebywanie w szpitalu z jej karmionym piersią dzieckiem, jeżeli nie stoją 
temu na przeszkodzie względy medyczne;

- w przypadku hospitalizacji dziecka przepisy nie gwarantują przebywającej z nim karmiącej piersią mamie łóżka, ani w pokoju dziecka, ani poza nim.

Szerzej zob. [24-26]

Z historii mam karmiących piersią w szpitalu wynika, że minimum, jakiego potrzebują mamy, by móc spokojnie karmić piersią w szpitalu, to łóżko, 
najlepiej w pokoju dziecka oraz wspierająca, a przynajmniej neutralna postawa personelu medycznego w zakresie karmienia piersią [26].

.



II.5. PRAWA PACJENTA RELEWANTNE DLA KARMIENIA PIERSIĄ

Postulaty:

- uchwalenie przepisów sprzyjających karmieniu piersią małych pacjentów w szpitalu przez ich mamy (zapewnienie
łóżka dla mamy…);

- uchwalenie wyraźnego przepisu umożliwiającego hospitalizowanym mamom stałe przebywanie w szpitalu z
karmionym piersią dzieckiem, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy medyczne (powinno to dotyczyć co
najmniej niemowląt, a przynajmniej dzieci do 6. miesiąca życia, czyli okresu wyłącznego karmienia piersią);

- do czasu uchwalenia ww. przepisów – postulat wydania przez MZ komunikatu zachęcającego władze i personel
szpitali do prolaktacyjnego podejścia w takich sytuacjach.

Szerzej zob. [26].

.



II.6. POZOSTAŁE

- ochrona karmienia piersią w innych aktach prawnych;

- karmienie piersią w sytuacjach kryzysowych;

- postulaty (świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością dla mam karmiących piersią niemowlęta?; regulacja 
dotycząca IYCF-E?; ….)

.
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