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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

 

Środki służące równowadze między życiem zawodowym a prywatnym są wymagane nie 

tylko w odniesieniu do praw kobiet, ale są też konieczne dla ochrony praw mężczyzn i 

ogólnie równości płci. Mają one również zasadnicze znaczenie dla gospodarki UE, w tym dla 

zwalczania negatywnych skutków starzenia się społeczeństwa i niedoboru siły roboczej.  

 

Sytuacja kobiet na rynku pracy nadal stanowi wyzwanie – średnia stopa zatrudnienia kobiet w 

UE wynosi 64 %, a mężczyzn – 76 %. Dowiedziono, że główną przyczyną bierności 

zawodowej kobiet jest brak możliwości skutecznego godzenia pracy zawodowej z 

obowiązkami rodzinnymi. W związku z tym różnica w wysokości emerytur kobiet i 

mężczyzn, wynikająca ze skumulowanych nierówności w ciągu całego życia kobiet oraz 

okresów ich nieobecności na rynku pracy wynosi, średnio dla całej UE, szokujące 40 %1. 

Postępy w osiąganiu równouprawnienia płci na rynku pracy są powolne i aby zmienić tę 

tendencję, konieczne są środki na rzecz równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym2. Ponadto polityka godzenia życia zawodowego i prywatnego ma zasadnicze 

znaczenie dla skutecznego reagowania na niedobory siły roboczej i w rosnącym stopniu 

starzejącą się populację3.  

 

Sprawozdawczyni pragnie skupić się na celu dyrektywy, jakim jest zwiększenie zatrudnienia 

kobiet oraz dobre odzwierciedlenie jego podstawy prawnej. Dwa główne filary wniosku, 

które sprawozdawczyni określa jako podstawowe dla osiągnięcia tych celów, to:  

1) brak możliwości przenoszenia urlopu rodzicielskiego, który jest warunkiem równego 

podziału urlopu między kobietami i mężczyznami oraz narzędziem służącym zwiększeniu 

obecności kobiet na rynku pracy i zaangażowaniu mężczyzn w obowiązki rodzinne;  

2) poziom wynagrodzenia za czas choroby podczas urlopu, który jest zgodny z 

obowiązującymi ramami prawnymi i dyrektywą w sprawie urlopu macierzyńskiego. Ojcowie 

korzystają z urlopów, gdy zapewniony jest wystarczająco wysoki poziom tego 

wynagrodzenia4.  

 

Płatny urlop ojcowski jest pierwszym warunkiem wstępnym podjęcia przez ojców 

obowiązków związanych z opieką nad dziećmi5. Sprawozdawczyni podjęła jednak decyzję o 

                                                 
1 Dane z DG JUST: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-

equality/equal-economic-independence_en#womeninwork 
2 Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE): Wskaźnik równouprawnienia płci – 2017: 

Measuring gender equality in the European Union 2005-2015 – Main findings. Chapter Domain of work: 10 

years of slow progress. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment 
4 Eurofound: Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union (2015), 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-

relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union  

OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en  
5 Badania pokazują, że urlop ojcowski jest warunkiem dalszego zaangażowania ojców w obowiązki związane z 

opieką, na przykład w formie korzystania z urlopu rodzicielskiego, ale także w formie ogólnego zaangażowania 

ojców w wychowanie dzieci: 

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In 

Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden, Community, Work & Family, 11:1, 85-104, 

DOI: 10.1080/13668800701785346 

https://doi.org/10.1080/13668800701785346
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wprowadzeniu pewnego stopnia elastyczności w zakresie korzystania z urlopu ojcowskiego, 

umożliwiającego ojcom korzystanie z tego prawa w ciągu pierwszego roku po urodzeniu 

dziecka lub adopcji: z takiego urlopu skorzysta prawdopodobnie więcej ojców, ponieważ 

niektórzy mężczyźni mogą nie być wystarczająco pewni, że zaraz po porodzie będą potrafili 

należycie opiekować się dzieckiem. Sprawozdawczyni postanowiła jednak utrzymać 

preferencję dla rozwiązania w postaci korzystania z urlopu ojcowskiego z okazji narodzin 

dziecka lub adopcji, ponieważ dowody wskazują, że więź między ojcem a dzieckiem jest 

najskuteczniej zacieśniana na tym wczesnym etapie1. Co się tyczy urlopu opiekuńczego, 

sprawozdawczyni postrzega go jako pożądaną odpowiedź na problem starzenia się 

społeczeństwa, ponieważ obowiązki opiekuńcze nie ograniczają się tylko do opieki nad 

dziećmi.  

 

Sprawozdawczyni wprowadza kilka zmian w celu dostosowania wniosku do potrzeb 

gospodarek UE.  

 

Po pierwsze, ponieważ środki na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego są 

inwestycjami długoterminowymi, które zapewniają dobrobyt gospodarczy i zwiększają 

zatrudnienie kobiet, szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie krótko- i 

długoterminowego funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Konieczna jest większa przejrzystość dla przedsiębiorstw, co pozwoli na 

skuteczniejsze planowanie i zapobieganie utracie produktywności. W tym celu 

sprawozdawczyni podkreśla potrzebę zapewnienia jasnych okresów wypowiedzenia, jak 

również kwalifikujących okresów zatrudnienia dla ubiegania się o urlopy oraz elastyczną 

organizację pracy.  

 

Choć sprawozdawczyni uznaje potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na grupy znajdujące się 

w niekorzystnej sytuacji, postanowiła nie wprowadzać rozszerzonego prawa do urlopu dla 

rodziców samotnie wychowujących dzieci, ponieważ cele dyrektywy koncentrują się na 

zwiększeniu obecności kobiet na rynku pracy. Wydłużenie urlopów dla samotnych rodziców 

mogłoby w praktyce przedłużyć nieobecność zawodową samotnych matek, stanowiących 

większość samotnych rodziców, a tym samym podważyć cel dyrektywy, co niekorzystnie 

wpłynęłoby na niezależność finansową tych kobiet. Dyrektywa pozostawia w gestii państw 

członkowskich określenie charakteru i struktury wsparcia w przypadku rodzin znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji, co sprawozdawczyni w pełni popiera.  

Podsumowując, sprawozdawczyni uważa, że stanowisko Parlamentu Europejskiego powinno 

koncentrować się na obronie głównych celów dyrektywy oraz na podstawie prawnej, która 

opiera się na równości kobiet i mężczyzn. Parlament Europejski powinien również myśleć 

strategicznie, żeby uniknąć niepowodzenia zbyt ambitnego wniosku, co oznacza 

                                                 
Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007) EFFECTS OF PARENTAL LEAVE AND WORK HOURS ON 

FATHERS’ INVOLVEMENT WITH THEIR BABIES, Community, Work & Family, 10:4, 409-426, DOI: 

10.1080/13668800701575069 

Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon and Ruth 

Feldman: Father's brain is sensitive to childcare experiences, Proceedings of the National Academy of Sciences 

(PNAS) 2014 July, 111 (27) 9792-9797 
1 Im silniejsza więź, tym większe prawdopodobieństwo, że ojciec będzie zajmował się opieką, a im większe 

zaangażowanie ojca w przypadku pierwszego dziecka, tym większe szanse dla rodziny na zdecydowanie się na 

drugie dziecko. 

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008) Gender Equality and Fertility in Sweden, Marriage & Family 

Review, 39:1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07 
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respektowanie wyrażonych przez państwa członkowskie zastrzeżeń, w celu szybkiego 

przyjęcia go przez Radę.  
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POPRAWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Równouprawnienie płci jest jedną z 

podstawowych zasad Unii. Zgodnie z art. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej wspieranie 

równości kobiet i mężczyzn jest jednym z 

celów Unii Europejskiej. Podobnie art. 23 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej nakłada wymóg zapewnienia 

równości kobiet i mężczyzn we wszystkich 

dziedzinach, w tym w zakresie 

zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. 

(2) Równouprawnienie płci jest jedną z 

podstawowych zasad Unii. Zgodnie z art. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej i art. 8 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej wyeliminowanie nierówności 

i wspieranie równości kobiet i mężczyzn 

jest jednym z celów Unii Europejskiej. 

Podobnie zgodnie z art. 21 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej zakazana 

jest wszelka dyskryminacja z 

jakiegokolwiek powodu, a art. 23 nakłada 

wymóg zapewnienia równości kobiet i 

mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w 

tym w zakresie zatrudnienia, pracy i 

wynagrodzenia. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Unia jest stroną Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych. Postanowienia tej 

Konwencji są zatem od czasu jej wejścia w 

życie integralną częścią porządku 

prawnego Unii Europejskiej i 

prawodawstwo Unii należy –. na tyle na ile 

jest to możliwe – interpretować w sposób 

(4) Unia i jej wszystkie państwa 

członkowskie są stronami Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych. W konwencji jest 

podkreślone, że osoby niepełnosprawne i 

członkowie ich rodzin powinni 

otrzymywać niezbędną ochronę i pomoc 

tak, aby rodziny mogły przyczyniać się do 
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zgodny z tą Konwencją. Konwencja 

przewiduje, między innymi, w art. 7, że 

strony podejmują wszelkie niezbędne 

środki w celu zapewnienia pełnego 

korzystania przez niepełnosprawne dzieci 

ze wszystkich praw człowieka i 

podstawowych wolności, na równych 

zasadach z innymi dziećmi. 

pełnego i równego korzystania z praw 

osób niepełnosprawnych. Postanowienia 

tej Konwencji są integralną częścią 

porządku prawnego Unii Europejskiej i 

prawodawstwo Unii należy –. na tyle na ile 

jest to możliwe – interpretować w sposób 

zgodny z tą Konwencją. Konwencja 

przewiduje, między innymi, w art. 7, że 

strony podejmują wszelkie niezbędne 

środki w celu zapewnienia pełnego 

korzystania przez niepełnosprawne dzieci 

ze wszystkich praw człowieka i 

podstawowych wolności, na równych 

zasadach z innymi dziećmi. Ponadto art. 

23 Konwencji stanowi, że Strony podejmą 

skuteczne i właściwe działania mające na 

celu eliminację dyskryminacji wobec osób 

niepełnosprawnych we wszelkich 

kwestiach odnoszących się do sfery 

małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i 

związków. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Polityka dotycząca równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym 

powinna przyczynić się do osiągnięcia 

równości płci przez wspieranie 

uczestnictwa kobiet w rynku pracy, 

ułatwianie mężczyznom dzielenia się 

obowiązkami z kobietami na równych 

zasadach oraz zmniejszanie różnic w 

wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Taka 

polityka powinna uwzględniać zmiany 

demograficzne, w tym efekty starzenia się 

społeczeństwa. 

(5) Polityka dotycząca równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym 

powinna przyczynić się do osiągnięcia 

równości płci przez wspieranie 

uczestnictwa kobiet w rynku pracy, 

zachęcanie mężczyzn do dzielenia się 

obowiązkami z kobietami na równych 

zasadach oraz ułatwianie im tego oraz 

zmniejszanie różnic w wynagradzaniu i 

emeryturach kobiet i mężczyzn. Taka 

polityka powinna uwzględniać zmiany 

demograficzne, w tym efekty starzenia się 

społeczeństwa. Ponadto powinna ona 

również przyczyniać się do zwalczania 

stereotypów dotyczących ról przypisanych 

płci. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Europejski filar praw socjalnych 

ogłoszony przez państwa członkowskie 

dnia 17 listopada 2017 r. ma na celu 

zapewnienie obywatelom Unii nowych i 

skuteczniejszych praw. Filar opiera się na 

20 kluczowych zasadach, w tym na 

zasadzie 2 dotyczącej równouprawnienia 

płci, zasadzie 3 dotyczącej równych szans i 

zasadzie 9 dotyczącej równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym. Zgodnie 

z ostatnią z wymienionych zasad 

„[r]odzice oraz osoby pełniące obowiązki 

opiekunów mają prawo do odpowiednich 

urlopów, elastycznej organizacji pracy 

oraz dostępu do usług w zakresie opieki. 

Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do 

urlopów specjalnych, aby móc wypełniać 

swoje obowiązki opiekuńcze, oraz są 

zachęcani do korzystania z nich w 

wyważony sposób”. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6b) Około 80 % nieformalnej, zwykle 

bezpłatnej opieki w całej Unii świadczą 

członkowie rodzin i przyjaciele, którzy 

zapewniają w niezbędnej części 

funkcjonowanie, organizację i trwałość 

systemów opieki zdrowotnej i społecznej. 

Około dwie trzecie opiekunów w Europie 

to kobiety. Szacuje się, że wartość 

ekonomiczna bezpłatnej nieformalnej 

opieki w Unii jako procent całkowitego 

kosztu formalnej opieki długoterminowej 
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wynosi od 50 do 90 %. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Równowaga między życiem 

zawodowym a prywatnym wciąż jednak 

jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców 

i pracowników obarczonych obowiązkami 

opiekuńczymi, co ma negatywny wpływ na 

zatrudnienie kobiet. Znaczącym 

czynnikiem wpływającym na 

niedostateczną reprezentację kobiet na 

rynku pracy jest trudność w godzeniu 

obowiązków zawodowych i rodzinnych. 

Kobiety, które posiadają dzieci, zwykle 

poświęcają mniej godzin na pracę 

zarobkową, natomiast spędzają więcej 

czasu, wypełniając nieodpłatne obowiązki 

opiekuńcze. Obecność chorego lub 

niesamodzielnego krewnego również 

okazuje się mieć negatywny wpływ na 

zatrudnienie kobiet, a w przypadku 

niektórych z nich prowadzi do zupełnego 

wycofania się z rynku pracy. 

(7) Równowaga między życiem 

zawodowym a prywatnym wciąż jednak 

jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców 

i pracowników obarczonych obowiązkami 

opiekuńczymi, co ma negatywny wpływ na 

zatrudnienie kobiet. Znaczącym 

czynnikiem wpływającym na 

niedostateczną reprezentację kobiet na 

rynku pracy jest trudność w godzeniu 

obowiązków rodzinnych i zawodowych. 

Kobiety, które posiadają dzieci, zwykle 

poświęcają mniej godzin na pracę 

zarobkową, natomiast spędzają więcej 

czasu, wypełniając nieodpłatne obowiązki 

opiekuńcze. Obecność chorego lub 

niesamodzielnego krewnego 

potrzebującego opieki bądź wsparcia 

również okazuje się mieć negatywny 

wpływ na zatrudnienie kobiet, a w 

przypadku niektórych z nich prowadzi do 

częściowego lub zupełnego wycofania się z 

rynku pracy, co ma negatywny wpływ 

finansowy na ich wynagrodzenie i 

emeryturę. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Obecne unijne ramy prawne 

zapewniają ograniczone środki zachęcające 

mężczyzn do równego dzielenia się 

obowiązkami opiekuńczymi. Brak w wielu 

(8) Obecne unijne ramy prawne 

zapewniają ograniczone środki zachęcające 

mężczyzn do równego dzielenia się 

obowiązkami opiekuńczymi. Brak w wielu 
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państwach członkowskich urlopu 

ojcowskiego i rodzicielskiego przyczynia 

się do niewielkiego wykorzystania takich 

urlopów przez ojców. Ta nierówność 

między kobietami i mężczyznami, jeśli 

chodzi o politykę w zakresie równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym, 

pogłębia różnice między płciami w 

dziedzinie pracy i opieki. Z drugiej strony 

wykazano, że korzystanie przez ojców z 

rozwiązań w zakresie równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym, takich 

jak urlopy lub elastyczna organizacja 

pracy, ma pozytywny wpływ na 

ograniczenie relatywnej ilości nieodpłatnej 

pracy w rodzinie wykonywanej przez 

kobiety i pozostawia im więcej czasu na 

pracę za wynagrodzeniem. 

państwach członkowskich urlopu 

ojcowskiego i rodzicielskiego, a także 

możliwość przenoszenia urlopu 

rodzicielskiego na drugiego rodzica 

przyczyniają się do niewielkiego 

wykorzystania takich urlopów przez ojców. 

Ta nierówność między kobietami i 

mężczyznami, jeśli chodzi o politykę w 

zakresie równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, pogłębia 

różnice między płciami w dziedzinie pracy 

i opieki. Z drugiej strony wykazano, że 

korzystanie przez ojców z rozwiązań w 

zakresie równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, takich jak 

urlopy lub elastyczna organizacja pracy, 

ma pozytywny wpływ na ograniczenie 

relatywnej ilości nieodpłatnej pracy w 

rodzinie wykonywanej przez kobiety i 

pozostawia im więcej czasu na pracę za 

wynagrodzeniem. Ponadto badania 

Eurofound pokazują, że poziom 

wykorzystania urlopu przez rodziców 

zależy od wielu powiązanych czynników. 

Do tych czynników należy zaliczyć: 

informacje na temat dostępnych urlopów; 

wynagrodzenie za urlop i różnice w 

wynagrodzeniu; dostępność i elastyczność 

placówek opieki nad dziećmi; dominujące 

modele organizacji rodziny; oraz to, w 

jakim stopniu pracownicy obawiają się 

odizolowania od rynku pracy w przypadku 

skorzystania z urlopu1a. 

 __________________ 

 1a Eurofound: „Promoting uptake of 

parental and paternity leave among 

fathers in the European Union” 

[Promowanie korzystania z urlopów 

rodzicielskich i ojcowskich wśród ojców w 

Unii Europejskiej] (2015) i „The gender 

employment gap: challenges and 

solutions” [Różnice w poziomie 

zatrudnienia ze względu na płeć – 

wyzwania i rozwiązania] (2016). 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Okazało się, że możliwość 

korzystania z charakteryzującej się 

wysoką jakością, dostępnej i przystępnej 

cenowo infrastruktury opieki nad dziećmi 

i innymi osobami niesamodzielnymi jest 

jednym z kluczowych czynników polityki 

dotyczącej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, ułatwiającym 

szybki powrót matek na rynek pracy oraz 

zwiększenie udziału kobiet w tym rynku. 

Jednak do 2018 r. w większości państw 

członkowskich Unii nadal nie osiągnięto 

tzw. celów barcelońskich w zakresie opieki 

nad dziećmi ustanowionych w 2002 r. 

Osiągnięcie tych celów jest bardzo ważne, 

aby umożliwić kobietom pełen udział w 

zatrudnieniu, a nadanie wysokiej rangi w 

wieloletnich ramach finansowych 

inwestycjom w wysokiej jakości, dostępną 

i przystępną cenowo opiekę nad dziećmi 

świadczoną na poziomie społeczności 

lokalnych ma kluczowe znaczenie dla 

przełamania impasu w tym względzie. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Niewspółmiernie wysokie 

obciążenie podatkowe drugich żywicieli 

rodziny w większości państw 

członkowskich nadal stanowi czynnik 

zniechęcający do udziału kobiet w rynku 

pracy. Wskazanie i zlikwidowanie 

wszelkich przeszkód wynikających z 

systemów ulg podatkowych, które są 

dyskryminujące ze względu na płeć, jest 

niezbędne dla wspierania pełnego udziału 
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kobiet w zatrudnieniu i promowania 

równego podziału obowiązków 

związanych z rodzicielstwem i opieką. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby zachęcić do bardziej równego 

podziału obowiązków opiekuńczych 

między kobietami i mężczyznami, należy 

wprowadzić prawo do korzystania z urlopu 

ojcowskiego z okazji narodzin dziecka. 

Aby uwzględnić różnice między 

państwami członkowskimi, prawo do 

urlopu ojcowskiego powinno przysługiwać 

bez względu na stan cywilny lub rodzinny 

określony w prawie krajowym. 

(13) Aby zachęcić do bardziej równego 

podziału obowiązków opiekuńczych 

między kobietami i mężczyznami, należy 

wprowadzić prawo do korzystania z 

płatnego urlopu ojcowskiego dla ojca lub 

równoważnego drugiego rodzica, który 

jest określony prawem krajowym, z okazji 

narodzin lub przysposobienia dziecka oraz 

w granicach trwania urlopu 

macierzyńskiego. Aby uwzględnić różnice 

między państwami członkowskimi, prawo 

do urlopu ojcowskiego powinno 

przysługiwać bez względu na stan cywilny 

lub rodzinny określony w prawie 

krajowym. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Państwa członkowskie powinny też 

ocenić, czy warunki i szczegółowe 

rozwiązania w zakresie urlopu 

ojcowskiego należy dostosować do 

specjalnych potrzeb ojców znajdujących 

się w szczególnej sytuacji wymagającej od 

nich większej obecności, zwłaszcza ojców 

z niepełnosprawnością i ojców dzieci 

niepełnosprawnych, w tym dzieci z 

problemami zdrowia psychicznego, dzieci 

mających poważne problemy zdrowotne 

lub poważnie chorych, oraz samotnych 
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ojców zgodnie z definicją w prawie i 

praktyce państw członkowskich. 

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Z uwagi na to, że większość ojców 

nie korzysta z prawa do urlopu 

rodzicielskiego lub przekazuje znaczną 

część swoich uprawnień do tego urlopu 

matkom – aby zachęcić drugiego rodzica 

do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a 

jednocześnie utrzymać prawo każdego z 

rodziców do co najmniej czterech miesięcy 

urlopu rodzicielskiego (aktualnie 

przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) 

niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego 

do czterech miesięcy okres urlopu 

rodzicielskiego, który nie podlega 

przeniesieniu na drugiego rodzica. 

(14) Z uwagi na to, że większość ojców 

nie korzysta z prawa do urlopu 

rodzicielskiego lub przekazuje znaczną 

część swoich uprawnień do tego urlopu 

matkom – aby zachęcić drugiego rodzica 

do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a 

jednocześnie utrzymać prawo każdego z 

rodziców do co najmniej czterech miesięcy 

urlopu rodzicielskiego (aktualnie 

przewidziane w dyrektywie 2010/18/UE) 

niniejsza dyrektywa przedłuża z jednego 

do czterech miesięcy okres urlopu 

rodzicielskiego, który nie podlega 

przeniesieniu na drugiego rodzica. 

Państwa członkowskie powinny móc 

określić, że dwa miesiące urlopu 

rodzicielskiego należy wykorzystać 

podczas pierwszych czterech lat życia 

dziecka. Jednak, jeżeli urlop rodzicielski 

nie zostanie wykorzystany w tych 

granicach czasowych, państwa 

członkowskie powinny dopilnować, by 

urlop nie przepadł i mógł być 

wykorzystany do czasu ukończenia przez 

dziecko co najmniej dziesiątego roku 

życia. 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby zapewnić rodzicom więcej (15) Aby zapewnić rodzicom więcej 
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możliwości korzystania z urlopu 

rodzicielskiego w miarę dorastania ich 

dzieci, prawo do urlopu rodzicielskiego 

powinno przysługiwać do czasu 

osiągnięcia przez dziecko co najmniej 

dwunastu lat. Państwa członkowskie 

powinny móc wyznaczyć termin na 

złożenie przez pracownika wniosku do 

pracodawcy o przyznanie urlopu 

rodzicielskiego, oraz zdecydować, czy 

prawo do urlopu rodzicielskiego może być 

uzależnione od określonego okresu 

zatrudnienia. Ze względu na coraz 

bardziej zróżnicowane ustalenia umowne 

w celu obliczenia okresu zatrudnienia 

należy uwzględnić sumę kolejnych umów 

na czas określony zawartych z tym samym 

pracodawcą. Aby równoważyć potrzeby 

pracowników i pracodawców, państwa 

członkowskie powinny też móc podjąć 

decyzję w sprawie określenia, czy 

pracodawca może odroczyć przyznanie 

urlopu rodzicielskiego w pewnych 

okolicznościach. W takich przypadkach 

pracodawca powinien przedstawić 

uzasadnienie tego odroczenia. 

możliwości korzystania z urlopu 

rodzicielskiego w miarę dorastania ich 

dzieci, prawo do urlopu rodzicielskiego 

powinno przysługiwać do czasu 

osiągnięcia przez dziecko co najmniej 

dziesięciu lat. Państwa członkowskie, 

uwzględniając w szczególności 

ograniczenia mikroprzedsiębiorstw, 
powinny móc wyznaczyć rozsądny termin 

na złożenie przez pracownika wniosku do 

pracodawcy o przyznanie urlopu 

rodzicielskiego. Aby zapobiec 

potencjalnym nadużyciom, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

wprowadzenia wymogu minimalnego 

stażu pracy, zanim pracownik będzie 

uprawniony do korzystania z tego prawa, 

o maksymalnym okresie trwania 

wynoszącym sześć miesięcy. Ze względu 

na coraz bardziej zróżnicowane ustalenia 

umowne w celu obliczenia okresu 

zatrudnienia należy uwzględnić sumę 

kolejnych umów na czas określony 

zawartych z tym samym pracodawcą. Aby 

równoważyć potrzeby pracowników i 

pracodawców, państwa członkowskie 

powinny też móc podjąć decyzję w sprawie 

określenia, czy pracodawca może odroczyć 

przyznanie urlopu rodzicielskiego w 

pewnych okolicznościach. W takich 

przypadkach pracodawca powinien 

przedstawić uzasadnienie tego odroczenia 

w formie pisemnej. 

Zważywszy, że elastyczność zwiększa 

prawdopodobieństwo skorzystania przez 

drugie z rodziców, a w szczególności ojca, 

z uprawnień do takiego urlopu, pracownicy 

powinni mieć możliwość wystąpienia o 

urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy lub w innych 

elastycznych formach. Do pracodawcy 

powinna należeć decyzja o przyjęciu lub 

odrzuceniu takiego wniosku o urlop 

rodzicielski w innych elastycznych 

formach różnych od pełnego czasu pracy. 

Państwa członkowskie powinny też ocenić, 

czy warunki i szczegółowe rozwiązania w 

zakresie urlopu rodzicielskiego należy 

Zważywszy, że elastyczność zwiększa 

prawdopodobieństwo skorzystania przez 

drugie z rodziców, a w szczególności ojca, 

z uprawnień do takiego urlopu, pracownicy 

powinni mieć możliwość wystąpienia o 

urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy lub w innych 

elastycznych formach. Do pracodawcy 

powinna należeć decyzja o przyjęciu lub 

odrzuceniu takiego wniosku o urlop 

rodzicielski w innych elastycznych 

formach różnych od pełnego czasu pracy. 

Państwa członkowskie powinny też ocenić, 

czy warunki i szczegółowe rozwiązania w 

zakresie urlopu rodzicielskiego należy 
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dostosować do specjalnych potrzeb 

rodziców znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji. 

dostosować do specjalnych potrzeb 

rodziców znajdujących się w szczególnej 

sytuacji wymagającej od nich większej 

obecności, zwłaszcza rodziców z 

niepełnosprawnością i rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, w tym dzieci z 

problemami zdrowia psychicznego, dzieci 

mających poważne problemy zdrowotne 

lub poważnie chorych, oraz samotnych 

rodziców zgodnie z definicją w prawie i 

praktyce państw członkowskich. 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby ułatwiać powroty do pracy po 

urlopie rodzicielskim, pracownicy i 

pracodawcy powinni być zachęcani do 

utrzymywania kontaktów podczas takich 

urlopów; mogą oni też dokonywać ustaleń 

co do wszelkich odpowiednich środków na 

rzecz reintegracji, określanych pomiędzy 

zainteresowanymi stronami, przy 

uwzględnieniu prawa krajowego, układów 

zbiorowych i praktyki. 

(16) Aby ułatwić powroty do pracy po 

urlopie rodzicielskim, pracownicy i 

pracodawcy powinni mieć możliwość 

dobrowolnego utrzymywania kontaktów 

podczas takich urlopów. Kontakty między 

pracownikami i pracodawcami nie 

powinny powodować obciążeń ani stresu 

dla pracowników i członków ich rodzin 

oraz powinny ułatwiać czynienie 
wszelkich ustaleń dotyczących 

odpowiednich środków na rzecz 

reintegracji, określanych pomiędzy 

zainteresowanymi stronami, przy 

uwzględnieniu prawa krajowego, układów 

zbiorowych i praktyki. Pracownicy, którzy 

nie życzą sobie utrzymywać kontaktów, 

nie powinni być w żaden sposób 

dyskryminowani. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Aby zapewnić większe szanse 

pozostania na rynku pracy mężczyznom i 

kobietom opiekującym się starszymi 

członkami rodziny i innymi krewnymi 

wymagającymi opieki, pracownicy mający 

poważnie chorego lub niesamodzielnego 

krewnego powinni mieć prawo do czasu 

wolnego od pracy w postaci urlopu 

opiekuńczego w celu sprawowania opieki 

nad tym krewnym. Aby zapobiec 

nadużywaniu tego prawa, przed 

przyznaniem urlopu wymagane może być 

okazanie dowodu poważnej choroby lub 

niesamodzielności. 

(17) Aby zapewnić większe szanse 

pozostania na rynku pracy pracownikom 

opiekującym się starszymi członkami 

rodziny i innymi krewnymi wymagającymi 

opieki, pracownicy mający krewnego 

wymagającego opieki lub wsparcia z 

ważnych powodów medycznych powinni 

mieć prawo do czasu wolnego od pracy w 

postaci urlopu opiekuńczego w celu 

sprawowania opieki nad tym krewnym. 

Aby zapobiec nadużywaniu tego prawa, 

przed przyznaniem urlopu wymagane 

powinno być okazanie lekarskiego 

dowodu potwierdzającego istnienie 

ważnych powodów medycznych takiej 

opieki lub takiego wsparcia. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Urlop dla opiekunów nie powinien 

zastępować wysokiej jakości 

profesjonalnych, dostępnych i 

przystępnych cenowo usług opieki 

świadczonych na szczeblu społeczności 

lokalnych, które również znacznie 

przyczynią się do dalszego rozwoju 

gospodarczego. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Aby zachęcić pracowników 

mających dzieci i obowiązki opiekuńcze, a 

zwłaszcza mężczyzn, do korzystania z 

(19) Aby zachęcić pracowników 

mających dzieci i obowiązki opiekuńcze, a 

zwłaszcza mężczyzn, do korzystania z 
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urlopów przewidzianych niniejszą 

dyrektywą, należy im przyznać 

uprawnienia do odpowiedniego 

świadczenia pieniężnego podczas urlopu. 

Poziom tego świadczenia pieniężnego 

powinien odpowiadać co najmniej kwocie, 

jaką dany pracownik otrzymałby w 

przypadku zwolnienia chorobowego. 

Państwa członkowskie powinny brać pod 

uwagę znaczenie ciągłości uprawnień do 

zabezpieczenia społecznego, w tym opieki 

zdrowotnej. 

urlopów przewidzianych niniejszą 

dyrektywą, należy im przyznać 

uprawnienia do odpowiedniego 

świadczenia pieniężnego podczas urlopu. 

Poziom tego świadczenia pieniężnego 

powinien być ustalony przez państwo 

członkowskie i powinien odpowiadać 

wynagrodzeniu otrzymywanemu w czasie 

urlopu macierzyńskiego zgodnie z 

definicją na szczeblu krajowym odnośnie 

do urlopu ojcowskiego, natomiast w 

przypadku urlopu rodzicielskiego i 

opiekuńczego, poziom tego świadczenia 

powinien odpowiadać co najmniej 80% 

wynagrodzenia danego pracownika 

brutto. W ten sposób Państwa 

członkowskie zapewniłyby, by płatność lub 

świadczenie ustalono na poziomie 

zachęcającym rodziców do lepszego 

podziału uprawnień, i powinny brać pod 

uwagę znaczenie ciągłości uprawnień do 

zabezpieczenia społecznego, w tym opieki 

zdrowotnej i programów emerytalnych. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Zgodnie z dyrektywą 2010/18/UE 

od państw członkowskich wymaga się 

określenia statusu umowy o pracę lub 

stosunku pracy w okresie urlopu 

rodzicielskiego. Zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej stosunek pracy między 

pracownikiem a pracodawcą pozostaje 

więc utrzymany w okresie urlopu, a w 

konsekwencji osoba korzystająca z takiego 

urlopu pozostaje w tym okresie 

pracownikiem w rozumieniu prawa Unii. 

Określając status umowy o pracę lub 

stosunku pracy w okresie urlopów objętych 

niniejszą dyrektywą, w tym jeśli chodzi o 

uprawnienia do zabezpieczenia 

społecznego, państwa członkowskie 

(20) Zgodnie z dyrektywą 2010/18/UE 

od państw członkowskich wymaga się 

określenia statusu umowy o pracę lub 

stosunku pracy w okresie urlopu 

rodzicielskiego. Zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej stosunek pracy między 

pracownikiem a pracodawcą pozostaje 

więc utrzymany w okresie urlopu, a w 

konsekwencji osoba korzystająca z takiego 

urlopu pozostaje w tym okresie 

pracownikiem w rozumieniu prawa Unii. 

Określając status umowy o pracę lub 

stosunku pracy w okresie urlopów objętych 

niniejszą dyrektywą, państwa 

członkowskie powinny zatem zapewnić 

utrzymanie stosunku pracy, bez 
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powinny zatem zapewnić utrzymanie 

stosunku pracy. 

uszczerbku dla uprawnień do 

zabezpieczenia społecznego, w tym do 

składek emerytalnych, które pozostają 

należne pracownikowi przez cały okres 

urlopu. W tym kontekście państwa 

członkowskie powinny zapewnić, aby 

urlop przewidziany w niniejszej 

dyrektywie nie wpływał na uprawnienia 

emerytalne pracownika przez cały ten 

okres. 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Aby zachęcić pracujących rodziców 

i opiekunów do pozostania na rynku pracy, 

należy dać im możliwość dostosowania 

harmonogramu pracy do osobistych 

potrzeb i preferencji. Pracujący rodzice i 

opiekunowie powinni więc móc 

występować o elastyczną organizację 

pracy, a więc o możliwość dostosowania 

swoich schematów pracy, w tym przez 

wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych 

harmonogramów pracy lub redukcję 

godzin pracy, do celów opieki. W celu 

uwzględnienia potrzeb pracowników i 

pracodawców państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość ograniczenia 

czasu trwania elastycznej organizacji 

pracy, w tym redukcji godzin pracy. Choć 

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu 

pracy okazało się przydatne, umożliwiając 

niektórym kobietom pozostanie na rynku 

pracy po urodzeniu dziecka, to długie 

okresy zmniejszonego czasu pracy mogą 

prowadzić do niższych składek na 

zabezpieczenie społeczne, co przekłada się 

na ograniczone lub nieistniejące 

uprawnienia emerytalno-rentowe. 

Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub 

odrzucenia wniosku pracownika o 

elastyczną organizację pracy powinna 

(21) Aby zachęcić pracujących rodziców 

i opiekunów do pozostania na rynku pracy, 

należy dać im możliwość dostosowania 

harmonogramu pracy do osobistych 

potrzeb i preferencji. Pracujący rodzice i 

opiekunowie powinni więc móc 

występować o elastyczną organizację 

pracy, a więc o możliwość dostosowania 

swoich schematów pracy, w tym przez 

wykorzystanie w stosownych przypadkach 

pracy zdalnej, elastycznych 

harmonogramów pracy lub redukcję 

godzin pracy, do celów opieki. W celu 

uwzględnienia potrzeb pracowników i 

pracodawców państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość ograniczenia 

czasu trwania elastycznej organizacji 

pracy, w tym redukcji godzin pracy. Choć 

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu 

pracy okazało się przydatne, umożliwiając 

niektórym kobietom pozostanie na rynku 

pracy po urodzeniu dziecka, to długie 

okresy zmniejszonego czasu pracy mogą 

prowadzić do niższych składek na 

zabezpieczenie społeczne, co przekłada się 

na ograniczone lub nieistniejące 

uprawnienia emerytalno-rentowe. Chociaż 

ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub 

odrzucenia wniosku pracownika o 
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należeć do pracodawcy. Szczególne 

okoliczności uzasadniające potrzebę 

elastycznej organizacji pracy mogą ulec 

zmianie. Pracownicy powinni zatem mieć 

nie tylko możliwość powrotu do 

pierwotnego schematu pracy na końcu 

uzgodnionego okresu, ale również 

możliwość wystąpienia o powrót do pracy 

w dowolnym momencie, gdy wymaga tego 

zmiana okoliczności. 

elastyczną organizację pracy powinna 

należeć do pracodawcy, musi ona 

uwzględniać potrzeby pracowników, a 

także ograniczenia organizacji pracy i 

planowania w mikroprzedsiębiorstwach i 

uzasadniać odmowę. Szczególne 

okoliczności uzasadniające potrzebę 

elastycznej organizacji pracy mogą ulec 

zmianie. Pracownicy powinni zatem mieć 

nie tylko możliwość powrotu do 

pierwotnego schematu pracy na końcu 

wspólnie uzgodnionego okresu, ale 

również możliwość wystąpienia o powrót 

do pracy w dowolnym momencie, gdy 

wymaga tego zmiana okoliczności. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Rozwiązania dotyczące urlopu mają 

wspierać pracujących rodziców i 

opiekunów w danym okresie, a ich celem 

jest utrzymanie i wspieranie ciągłej więzi 

tych osób z rynkiem pracy. Należy zatem 

wprowadzić wyraźny przepis chroniący 

prawa pracownicze pracowników 

korzystających z urlopu objętego niniejszą 

dyrektywą, a w szczególności ich prawo do 

powrotu do tej samej lub równorzędnej 

pracy oraz zapewnienie, że w wyniku 

nieobecności nie ucierpią z powodu 

gorszych zasad i warunków. Pracownicy 

powinni zachować swoje uprawnienia do 

odpowiednich praw nabytych lub 

nabywanych, aż do końca takiego urlopu. 

(22) Rozwiązania dotyczące urlopu mają 

wspierać pracujących rodziców i 

opiekunów w danym okresie, a ich celem 

jest utrzymanie i wspieranie ciągłej więzi 

tych osób z rynkiem pracy. Należy zatem 

wprowadzić wyraźny przepis chroniący 

prawa pracownicze pracowników 

korzystających z urlopu objętego niniejszą 

dyrektywą, a w szczególności ich prawo do 

powrotu do tej samej lub równorzędnej 

pracy oraz zapewnienie, że w wyniku 

nieobecności nie ucierpią z powodu 

gorszych zasad i warunków. Pracownicy 

powinni zachować swoje uprawnienia do 

odpowiednich praw nabytych lub 

nabywanych, aż do końca takiego urlopu. 

Równie ważny jest cel ustaleń dotyczących 

urlopów odnoszący się do 

zagwarantowania, że pracujący rodzice 

utrzymują jakość życia rodzinnego, 

opiekując się swoimi dziećmi, wykonując 

swoje obowiązki, w tym odgrywając 

nadrzędną rolę edukacyjną, szczególnie 

we wczesnym dzieciństwie, w najlepszy 

możliwy sposób i spędzając czas z dziećmi 
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w wartościowy sposób. Brak skutecznego 

godzenia życia rodzinnego i zawodowego 

może też wywierać negatywny wpływ na 

zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i 

rodziców. 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Pracownicy korzystający z prawa 

do urlopu lub wystąpienia o elastyczną 

organizację pracy powinni być chronieni 

przed dyskryminacją lub wszelkim 

niekorzystnym traktowaniem z tego 

powodu. 

(23) Pracownicy korzystający z prawa 

do urlopu lub wystąpienia o elastyczną 

organizację pracy powinni być chronieni 

przed wszelkimi formami dyskryminacji 

lub wszelkim niekorzystnym traktowaniem 

z tego powodu. Jednocześnie aby 

zapewnić równowagę między interesami 

pracodawców i pracowników, państwa 

członkowskie powinny zagwarantować, że 

pracodawcy będą chronieni przed 

wszelkim nadużywaniem takich praw. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Pracownicy korzystający z prawa 

do urlopu lub wystąpienia o elastyczną 

organizację pracy, przewidzianych w 

niniejszej dyrektywie, powinni być objęci 

ochroną przed zwolnieniem z pracy i 

wszelkimi przygotowaniami do możliwego 

zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia 

o urlop lub skorzystania z takiego urlopu, 

bądź z powodu skorzystania z prawa do 

wystąpienia o elastyczną organizację 

pracy. Jeżeli pracownik uzna, że został 

zwolniony z takich powodów, powinien on 

móc zwrócić się do pracodawcy o 

przedstawienie należytego uzasadnienia 

(24) Pracownicy korzystający z prawa 

do urlopu lub wystąpienia o elastyczną 

organizację pracy, przewidzianych w 

niniejszej dyrektywie, powinni być objęci 

ochroną przed zwolnieniem z pracy i 

wszelkimi przygotowaniami do możliwego 

zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia 

o urlop lub skorzystania z takiego urlopu, 

bądź z powodu skorzystania z prawa do 

wystąpienia o elastyczną organizację 

pracy. Jeżeli pracownik uzna, że został 

zwolniony z takich powodów, powinien on 

móc zwrócić się do pracodawcy o 

przedstawienie należytego uzasadnienia 
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tego zwolnienia. tego zwolnienia na piśmie. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Państwa członkowskie powinny 

przewidzieć skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające sankcje na wypadek łamania 

przepisów krajowych przyjętych na 

podstawie niniejszej dyrektywy lub 

odpowiednich już obowiązujących 

przepisów dotyczących praw objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy. Skuteczne 

wprowadzenie w życie zasady równego 

traktowania wymaga odpowiedniej 

ochrony sądowej pracowników przed 

negatywnym traktowaniem lub 

negatywnymi konsekwencjami 

wynikającymi ze skargi lub postępowania 

związanego z prawami objętymi niniejszą 

dyrektywą. Ofiary mogą się wstrzymywać 

przed wykonywaniem swoich praw z 

uwagi na ryzyko odwetu, dlatego należy je 

chronić przed wszelkim negatywnym 

traktowaniem podczas wykonywania praw 

przewidzianych niniejszą dyrektywą. Taka 

ochrona jest szczególnie istotna w 

przypadku przedstawicieli pracowników 

podczas pełnienia ich funkcji. 

(26) Państwa członkowskie powinny 

przewidzieć skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające sankcje na wypadek łamania 

przepisów krajowych przyjętych na 

podstawie niniejszej dyrektywy lub 

odpowiednich już obowiązujących 

przepisów dotyczących praw objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy. Skuteczne 

wprowadzenie w życie zasady równego 

traktowania wymaga odpowiedniej 

ochrony sądowej pracowników przed 

negatywnym traktowaniem lub 

negatywnymi konsekwencjami 

wynikającymi ze skargi lub postępowania 

związanego z prawami objętymi niniejszą 

dyrektywą. Ofiary mogą się wstrzymywać 

przed wykonywaniem swoich praw z 

uwagi na ryzyko odwetu, dlatego należy je 

chronić przed wszelkim negatywnym 

traktowaniem podczas wykonywania praw 

przewidzianych niniejszą dyrektywą. Taka 

ochrona jest szczególnie istotna w 

przypadku przedstawicieli pracowników 

podczas pełnienia ich funkcji. Inspekcje 

pracy i inspekcje socjalne powinny 

monitorować właściwe wdrażanie 

niniejszej dyrektywy wraz z odpowiednimi 

środkami pozwalającymi uniknąć 

dyskryminacji i zapewnić pracownikom 

równy dostęp do przysługujących im praw 

socjalnych i pracowniczych. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu podniesienia poziomu 

ochrony praw przewidzianych niniejszą 

dyrektywą krajowe organy ds. równości 

powinny być też właściwe w obszarach 

objętych niniejszą dyrektywą. 

(27) W celu podniesienia poziomu 

ochrony praw przewidzianych niniejszą 

dyrektywą krajowe organy ds. równości i 

praw dziecka powinny być też właściwe w 

obszarach objętych niniejszą dyrektywą. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Niniejsza dyrektywa ustanawia 

wymogi minimalne, tym samym 

pozostawiając państwom członkowskim 

możliwość wprowadzenia lub utrzymania 

korzystniejszych przepisów. Prawa nabyte 

na mocy obowiązujących ram prawnych 

powinny nadal mieć zastosowanie, chyba 

że niniejszą dyrektywą zostają 

wprowadzone korzystniejsze przepisy. 

Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może 

zostać wykorzystane do ograniczenia 

istniejących praw ustanowionych w 

obowiązującym prawodawstwie Unii w 

tym obszarze, ani nie może stanowić 

ważnej podstawy do obniżenia ogólnego 

poziomu ochrony przyznanej pracownikom 

w obszarze objętym niniejszą dyrektywą. 

(28) Niniejsza dyrektywa ustanawia 

wymogi minimalne, tym samym 

umożliwiając państwom członkowskim 

wprowadzenie lub utrzymanie 

korzystniejszych przepisów. Prawa nabyte 

na mocy obowiązujących ram prawnych 

powinny nadal mieć zastosowanie, chyba 

że niniejszą dyrektywą zostają 

wprowadzone korzystniejsze przepisy. 

Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może 

zostać wykorzystane do ograniczenia 

istniejących praw ustanowionych w 

obowiązującym prawodawstwie Unii, 

ustawodawstwie krajowym i układach 

zbiorowych w tym obszarze, ani nie może 

stanowić ważnej podstawy do obniżenia 

ogólnego poziomu ochrony przyznanej 

pracownikom w obszarze objętym 

niniejszą dyrektywą. 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28a) Państwa członkowskie powinny 

rozważyć rozszerzenie środków zawartych 

w niniejszej dyrektywie na pracowników 
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samozatrudnionych. 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Niniejsza dyrektywa powinna 

unikać nakładania administracyjnych, 

finansowych i prawnych ograniczeń, które 

utrudniałyby tworzenie i rozwijanie 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zachęca się zatem państwa członkowskie 

do przeprowadzenia oceny skutków aktu 

transponującego dla MŚP celem 

zapewnienia, aby MŚP nie zostały w 

nieproporcjonalny sposób dotknięte, przy 

czym szczególną uwagę należy zwrócić na 

mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie 

administracyjne. 

(30) Przy wdrażaniu niniejszej 

dyrektywy państwa członkowskie powinny 
unikać nakładania nieuzasadnionych 

administracyjnych, finansowych 

i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby 

tworzenie i rozwijanie 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw. Zachęca się 

zatem państwa członkowskie do 

regularnego przeprowadzenia oceny 

skutków aktu transponującego dla MŚP 

celem zapewnienia, aby MŚP nie zostały w 

nieproporcjonalny sposób dotknięte, przy 

czym szczególną uwagę należy zwrócić na 

mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie 

administracyjne, w szczególności w 

odniesieniu do wpływu ustaleń 

dotyczących urlopu rodzicielskiego i 

modeli elastycznej pracy na organizację 

pracy, oraz do publikowania wyników 

takich ocen. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (32a) Aby osiągnąć lepszą równowagę 

między życiem prywatnym a zawodowym 

oraz równość płci w obszarze godzenia 

życia zawodowego i prywatnego oraz by w 

pełni osiągnąć zakładany przez niniejszą 

dyrektywę cel, Komisja powinna również 

rozważyć zasadność oceny przeglądu 

dyrektywy Rady 92/85/EWG z 1992 r., 
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uwzględniając nowe prawa i przepisy 

uzgodnione w niniejszej dyrektywie. 

 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 

wszystkich pracowników, mężczyzn i 

kobiet, posiadających umowę o pracę lub 

pozostających w stosunku pracy. 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 

wszystkich pracowników posiadających 

umowę o pracę lub pozostających w 

stosunku pracy, jak określono w prawie, 

układzie zbiorowym lub praktykach 

obowiązujących w każdym państwie 

członkowskim, zgodnie z kryteriami 

ustalania statusu pracownika 

wynikającymi z orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „urlop ojcowski” oznacza urlop dla 

ojca z okazji narodzin dziecka; 

a) „urlop ojcowski” oznacza płatny 

urlop dla ojca lub równoważnego drugiego 

rodzica, który jest określony prawem 

krajowym, przysługujący z okazji narodzin 

lub przysposobienia dziecka, który należy 

wziąć po narodzinach lub przysposobieniu 

dziecka w granicach trwania urlopu 

macierzyńskiego; 

 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „urlop rodzicielski” oznacza urlop z 

powodu narodzin lub przysposobienia 

dziecka w celu sprawowania opieki nad 

tym dzieckiem; 

b) „urlop rodzicielski” oznacza płatny 

urlop z okazji narodzin lub 

przysposobienia dziecka w celu 

sprawowania opieki nad tym dzieckiem; 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „opiekun” oznacza pracownika 

zapewniającego osobistą opiekę lub 

wsparcie w przypadku poważnej choroby 

lub niesamodzielności krewnego; 

c) „opiekun” oznacza pracownika 

zapewniającego osobistą opiekę lub 

wsparcie krewnemu wymagającemu 

opieki lub wsparcia z ważnych powodów 

medycznych lub z powodu 

niepełnosprawności zgodnie z definicją w 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawach osób niepełnosprawnych; 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) „urlop opiekuńczy” oznacza płatny 

urlop dla opiekunów, umożliwiający 

zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia 

krewnemu wymagającemu opieki lub 

wsparcia z ważnych powodów medycznych 

lub z powodu niepełnosprawności; 

 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „krewny” oznacza syna, córkę, 

matkę, ojca, małżonka (małżonkę) lub 

partnera (partnerkę) w związku 

partnerskim, w przypadku gdy prawo 

krajowe przewiduje takie partnerstwa; 

d) „krewny” oznacza co najmniej 

syna, córkę, matkę, ojca, brata lub siostrę, 

pasierba (pasierbicę), przybrane dziecko, 

wnuka (wnuczkę), babcię lub dziadka, 

opiekuna prawnego lub dziecko pod 

opieką kuratora, małżonka (małżonkę) lub 

partnera (partnerkę) w związku 

partnerskim, w przypadku gdy prawo 

krajowe przewiduje takie partnerstwa; 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) „wyznaczona osoba trzecia” 

oznacza pracownika, na którego rodzic 

przenosi przysługujące mu prawo do 

urlopów przewidzianych w niniejszej 

dyrektywie; 

 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „niesamodzielność” oznacza 

sytuację, w której dana osoba czasowo lub 

na stałe wymaga opieki z powodu 

niepełnosprawności lub innego poważnego 

stanu zdrowia innego niż poważna 

choroba; 

e) „potrzeba opieki lub wsparcia” 

oznacza stan, w którym dana osoba 

czasowo lub na stałe wymaga opieki z 

powodu niepełnosprawności lub z ważnych 

względów medycznych oraz wymaga 

osobistej pomocy lub wsparcia; 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) „elastyczna organizacja pracy” 

oznacza możliwość dostosowania przez 

pracownika swojego schematu pracy, w 

tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, 

elastycznych harmonogramów pracy lub 

redukcję godzin pracy. 

f) „elastyczna organizacja pracy” 

oznacza możliwość dobrowolnego 

dostosowania przez pracownika swojego 

schematu pracy, w tym przez 

wykorzystanie w miarę możliwości pracy 

zdalnej, elastycznych harmonogramów 

pracy lub redukcję godzin pracy. 

 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki dla 

zapewnienia, aby ojcowie mieli prawo do 

urlopu ojcowskiego, liczącego co najmniej 

dziesięć dni roboczych, z okazji narodzin 

dziecka. 

1. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki dla 

zapewnienia, aby ojcowie lub równoważni 

drudzy rodzice, którzy są określeni 

prawem krajowym, mieli prawo do urlopu 

ojcowskiego, liczącego co najmniej 

dziesięć dni roboczych, z okazji narodzin 

lub przysposobienia dziecka, w granicach 

trwania urlopu macierzyńskiego. 

 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie oceniają 

potrzebę dostosowania warunków 

dostępności i szczegółowych uregulowań 

dotyczących wykorzystywania urlopu 

ojcowskiego do potrzeb ojców 

znajdujących się w szczególnej sytuacji 

wymagającej od nich większej obecności, 

zgodnie z definicją państw członkowskich. 

Przykłady takich szczególnych sytuacji to: 

ojcowie z niepełnosprawnością, ojcowie 
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dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z 

problemami zdrowia psychicznego, dzieci 

mających poważne problemy zdrowotne 

lub poważnie chorych, oraz samotni 

ojcowie zgodnie z definicją w prawie i 

praktyce państw członkowskich. 

 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki dla 

zapewnienia, aby pracownicy mieli 

indywidualne prawo do urlopu 

rodzicielskiego, liczącego co najmniej 

cztery miesiące, który należy wykorzystać 

przed osiągnięciem przez dziecko 

określonego wieku, wynoszącego co 

najmniej dwanaście lat. 

1. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki dla 

zapewnienia, aby pracownicy mieli 

indywidualne prawo do płatnego, 

niepodlegającego przeniesieniu urlopu 

rodzicielskiego, liczącego co najmniej 

cztery miesiące, który należy wykorzystać 

przed osiągnięciem przez dziecko 

określonego wieku, wynoszącego co 

najmniej dziesięć lat. Państwa 

członkowskie dokonują oceny możliwości 

przedłużenia urlopu rodzicielskiego dla 

pracowników znajdujących się w 

szczególnej sytuacji wymagającej od nich 

większej obecności, zgodnie z definicją 

państw członkowskich Przykłady takich 

szczególnych sytuacji to: rodzice z 

niepełnosprawnością, rodzice dzieci 

niepełnosprawnych, w tym dzieci z 

problemami zdrowia psychicznego, dzieci 

mających poważne problemy zdrowotne 

lub poważnie chorych, oraz samotni 

rodzice zgodnie z definicją w prawie i 

praktyce państw członkowskich. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy państwa 

członkowskie umożliwiają jednemu z 

rodziców przekazanie uprawnień do urlopu 

rodzicielskiego drugiemu z rodziców, 

zapewniają one, by co najmniej czterech 

miesięcy urlopu rodzicielskiego nie można 

było przenieść na drugą osobę. 

2. W przypadku gdy państwa 

członkowskie umożliwiają jednemu z 

rodziców przekazanie uprawnień do urlopu 

rodzicielskiego drugiemu z rodziców, 

zapewniają one, by co najmniej czterech 

miesięcy urlopu rodzicielskiego nie można 

było przenieść na drugą osobę. W 

przypadku gdy państwa członkowskie 

przewidują dłuższy niż czteromiesięczny 

urlop rodzicielski, ograniczona część tego 

urlopu może zostać przeniesiona nie tylko 

na drugiego rodzica, ale także na 

wyznaczone osoby trzecie, które faktycznie 

sprawują opiekę nad dzieckiem . 

 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie mogą 

uzależnić przyznanie prawa do urlopu 

rodzicielskiego od kwalifikującego okresu 

zatrudnienia lub stażu pracy, przy czym 

okres ten nie może przekroczyć jednego 

roku. W przypadku kolejnych umów na 

czas określony, w rozumieniu dyrektywy 

Rady 1999/70/WE21, zawartych z tym 

samym pracodawcą, w celu obliczenia 

kwalifikującego okresu zatrudnienia 

uwzględnia się sumę tych umów. 

4. Państwa członkowskie mogą 

uzależnić przyznanie prawa do urlopu 

rodzicielskiego od kwalifikującego okresu 

zatrudnienia lub stażu pracy, przy czym 

okres ten nie może przekroczyć sześciu 

miesięcy. W przypadku kolejnych umów 

na czas określony, w rozumieniu 

dyrektywy Rady 1999/70/WE21, zawartych 

z tym samym pracodawcą, w celu 

obliczenia kwalifikującego okresu 

zatrudnienia uwzględnia się sumę tych 

umów. 

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 

r. dotycząca Porozumienia ramowego w 

sprawie pracy na czas określony, 

zawartego przez Europejską Unię 

Konfederacji Przemysłowych i 

Pracodawców (UNICE), Europejskie 

Centrum Przedsiębiorstw Publicznych 

(CEEP) oraz Europejską Konfederację 

21 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 

r. dotycząca Porozumienia ramowego w 

sprawie pracy na czas określony, 

zawartego przez Europejską Unię 

Konfederacji Przemysłowych i 

Pracodawców (UNICE), Europejskie 

Centrum Przedsiębiorstw Publicznych 

(CEEP) oraz Europejską Konfederację 
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Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 

175 z 10.7.1999, s. 43). 

Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 

175 z 10.7.1999, s. 43). 

 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie mogą 

określić okoliczności, w których 

pracodawca po konsultacji 

przeprowadzonej zgodnie z prawem 

krajowym, porozumieniami zbiorowymi 

lub praktyką może odroczyć przyznanie 

urlopu rodzicielskiego o rozsądny okres, 

uzasadniając to poważnym zakłóceniem 

dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Pracodawcy uzasadniają wszelkie 

opóźnienia w przyznaniu urlopu 

rodzicielskiego na piśmie. 

5. Państwa członkowskie mogą 

określić okoliczności, w których 

pracodawca po konsultacji 

przeprowadzonej zgodnie z prawem 

krajowym, porozumieniami zbiorowymi 

lub praktyką może odroczyć, nie więcej niż 

dwa razy i na maksymalny okres sześciu 

miesięcy, przyznanie urlopu 

rodzicielskiego o rozsądny okres, 

uzasadniając to poważnym zakłóceniem 

dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Pracodawcy uzasadniają wszelkie 

opóźnienia w przyznaniu urlopu 

rodzicielskiego na piśmie. Ponadto 

państwa członkowskie w szczególności 

uwzględniają ograniczenia 

mikroprzedsiębiorstw. 

 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki dla 

zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo 

do występowania o urlop rodzicielski 

również w postaci zatrudnienia w 

niepełnym wymiarze czasu pracy, w 

blokach oddzielonych okresami pracy lub 

w innych elastycznych formach. 

Pracodawcy rozpatrują takie wnioski i 

odpowiadają na nie, uwzględniając 

6. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki dla 

zapewnienia, aby pracownicy mieli prawo 

do występowania o urlop rodzicielski 

również w postaci zatrudnienia w 

niepełnym wymiarze czasu pracy, w 

blokach oddzielonych okresami pracy lub 

w innych elastycznych formach. 

Pracodawcy rozpatrują takie wnioski i 

odpowiadają na nie, uwzględniając 
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potrzeby zarówno pracodawców, jak i 

pracowników. Pracodawcy uzasadniają 

odrzucenie takiego wniosku na piśmie. 

potrzeby zarówno pracodawców, jak i 

pracowników. Pracodawcy uzasadniają 

odrzucenie takiego wniosku na piśmie w 

rozsądnym terminie po złożeniu wniosku. 

 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Państwa członkowskie oceniają 

potrzebę dostosowania warunków dostępu 

i szczegółowych rozwiązań w zakresie 

stosowania urlopu rodzicielskiego do 

potrzeb rodziców adopcyjnych, 

niepełnosprawnych rodziców oraz 

rodziców z niepełnosprawnymi lub 

przewlekle chorymi dziećmi. 

7. Państwa członkowskie oceniają 

potrzebę dostosowania warunków dostępu 

i szczegółowych rozwiązań w zakresie 

stosowania urlopu rodzicielskiego do 

potrzeb rodziców znajdujących się w 

szczególnej sytuacji, zgodnie z definicją 

państw członkowskich. Przykłady takich 

szczególnych sytuacji to: rodzice z 

niepełnosprawnością, rodzice dzieci 

niepełnosprawnych, w tym dzieci z 

problemami zdrowia psychicznego, dzieci 

mających poważne problemy zdrowotne 

lub poważnie chorych, oraz samotni 

rodzice zgodnie z definicją w prawie i 

praktyce państw członkowskich.  

 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki dla zapewnienia, aby 

pracownicy mieli prawo do urlopu 

opiekuńczego, liczącego co najmniej pięć 

dni roboczych w roku na pracownika. 

Prawo to może być uzależnione od 

odpowiedniego potwierdzenia stanu 

zdrowia krewnego pracownika. 

Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki dla zapewnienia, aby 

pracownicy mieli prawo do urlopu 

opiekuńczego, liczącego co najmniej pięć 

dni roboczych w roku na pracownika. 

Prawo to może być uzależnione od 

odpowiedniego lekarskiego potwierdzenia 

potrzeb w zakresie opieki i wsparcia 
krewnego pracownika. 
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6a 

 Informacje dotyczące stanu zdrowia bądź 

utraty samodzielności są traktowane jako 

poufne i udostępniane jedynie 

ograniczonej liczbie zaangażowanych 

służb, aby zagwarantować prawa do 

ochrony danych zarówno pracownika, jak 

i osoby potrzebującej opieki. 

 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi 

jak prawo krajowe, porozumienia zbiorowe 

lub praktyka, oraz przy uwzględnieniu 

uprawnień przekazanych partnerom 

społecznym państwa członkowskie 

zapewniają, aby pracownicy korzystający z 

praw do urlopu, o których mowa w art. 4, 5 

lub 6, otrzymywali wynagrodzenie lub 

odpowiednie świadczenie pieniężne 

równoważne przynajmniej kwocie, jaką 

dany pracownik otrzymałby w przypadku 

zwolnienia chorobowego. 

Zgodnie z krajowymi warunkami, takimi 

jak prawo krajowe, porozumienia zbiorowe 

lub praktyka oraz przy uwzględnieniu 

uprawnień przekazanych partnerom 

społecznym państwa członkowskie 

zapewniają, aby pracownicy korzystający z 

praw do urlopu, o których mowa w art. 4, 5 

lub 6, otrzymywali wynagrodzenie lub 

odpowiednie świadczenie pieniężne w 

następującej wysokości: 

 a) w przypadku urlopu ojcowskiego, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1, wypłata lub 

świadczenie równe wynagrodzeniu 

otrzymywanemu w czasie urlopu 

macierzyńskiego zgodnie z definicją na 

szczeblu krajowym, przy jednoczesnym 

zapewnieniu przestrzegania zasady 

równych płac dla kobiet i mężczyzn; 
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 b) w przypadku urlopu rodzicielskiego, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1, 

wynagrodzenie lub świadczenie równe co 

najmniej 80 % wynagrodzenia brutto 

pracownika; 

 c) w przypadku urlopu opiekuńczego, o 

którym mowa w art. 6, wynagrodzenie lub 

świadczenie równe co najmniej 80 % 

wynagrodzenia brutto pracownika; 

 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki dla 

zapewnienia, aby pracownicy posiadający 

dzieci do określonego wieku – co najmniej 

dwunastu lat – oraz opiekunowie mieli 

prawo występowania o elastyczną 

organizację pracy w celu sprawowania 

opieki. Czas trwania takiej elastycznej 

organizacji pracy może być w rozsądny 

sposób ograniczony. 

1. Państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki dla 

zapewnienia, aby pracownicy posiadający 

dzieci do określonego wieku – co najmniej 

dziesięciu lat – oraz opiekunowie mieli 

prawo występowania o elastyczną 

organizację pracy w celu sprawowania 

opieki. Czas trwania takiej elastycznej 

organizacji pracy może być w rozsądny 

sposób ograniczony. 

 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pracodawcy rozpatrują wnioski o 

elastyczną organizację pracy, o których 

mowa w ust. 1, i odpowiadają na nie, 

uwzględniając potrzeby zarówno 

pracodawców, jak i pracowników. 

Pracodawcy uzasadniają odrzucenie 

takiego wniosku. 

2. Pracodawcy rozpatrują wnioski o 

elastyczną organizację pracy, o których 

mowa w ust. 1, i odpowiadają na nie na 

piśmie, uwzględniając potrzeby zarówno 

pracodawców, jak i pracowników, w 

szczególności w odniesieniu do 

mikroprzedsiębiorstw. Pracodawcy 

uzasadniają odrzucenie takiego wniosku, 

jednocześnie proponując alternatywne 
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rozwiązania. 

 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy elastyczna 

organizacja pracy, o której mowa w ust. 1, 

jest ograniczona w czasie, pracownik ma 

prawo powrotu do pierwotnego schematu 

pracy po zakończeniu uzgodnionego 

okresu. Pracownik ma również prawo do 

wystąpienia o powrót do pierwotnego 

schematu pracy, gdy uzasadnia to zmiana 

okoliczności. Pracodawcy mają obowiązek 

rozpatrzenia takich wniosków i odpowiedzi 

na nie, z uwzględnieniem potrzeb zarówno 

pracodawców, jak i pracowników. 

3. W przypadku gdy elastyczna 

organizacja pracy, o której mowa w ust. 1, 

jest ograniczona w czasie, pracownik ma 

prawo powrotu do pierwotnego schematu 

pracy po zakończeniu uzgodnionego 

okresu. Pracownik ma również prawo do 

wystąpienia o powrót do pierwotnego 

schematu pracy, gdy uzasadnia to zmiana 

okoliczności. Pracodawcy mają obowiązek 

rozpatrzenia takich wniosków i odpowiedzi 

na nie na piśmie, z uwzględnieniem 

potrzeb zarówno pracodawców, jak i 

pracowników. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie oceniają 

potrzebę rozwiązań zapewniających, by 

stosowanie elastycznego czasu pracy było 

dostosowane do specjalnych potrzeb 

rodziców znajdujących się w szczególnej 

sytuacji wymagającej od nich większej 

obecności, zwłaszcza rodziców z 

niepełnosprawnością i rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, w tym dzieci z 

problemami zdrowia psychicznego, dzieci 

mających poważne problemy zdrowotne 

lub poważnie chorych, oraz samotnych 

rodziców zgodnie z definicją w prawie i 

praktyce państw członkowskich. . 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie określają 

status umowy o pracę lub stosunku pracy 

na okres urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 

lub 6, w tym w odniesieniu do uprawnień 

do zabezpieczenia społecznego, a 

jednocześnie zapewniają utrzymanie 

stosunku pracy w tym okresie. 

3. Państwa członkowskie określają 

status umowy o pracę lub stosunku pracy 

na okres urlopu, o którym mowa w art. 4, 5 

lub 6, w tym w odniesieniu do uprawnień 

do zabezpieczenia społecznego, a 

jednocześnie zapewniają utrzymanie 

stosunku pracy w tym okresie, jednak bez 

uszczerbku dla uprawnień do 

zabezpieczenia społecznego, w tym 

składek emerytalnych, którymi pracownik 

jest objęty przez cały okres urlopu. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki celem zakazu mniej 

korzystnego traktowania pracowników z 

powodu wystąpienia przez nich o urlop, o 

którym mowa w art. 4, 5 lub 6, lub 

skorzystania z takiego urlopu, bądź z 

powodu wykonywania przez nich prawa do 

elastycznej organizacji pracy, o którym 

mowa w art. 9. 

Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki celem zakazu wszelkich 

form dyskryminacji i mniej korzystnego 

traktowania pracowników z powodu 

wystąpienia przez nich o urlop, o którym 

mowa w art. 4, 5 lub 6, lub skorzystania z 

takiego urlopu, bądź z powodu 

wykonywania przez nich prawa do 

elastycznej organizacji pracy, o którym 

mowa w art. 9. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie ustanawiają Państwa członkowskie ustanawiają 
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przepisy o sankcjach mających 

zastosowanie, gdy naruszone zostaną 

krajowe przepisy przyjęte na podstawie 

niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już 

obowiązujące przepisy dotyczące praw 

objętych zakresem niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie stosują wszelkie 

niezbędne środki, aby zapewnić ich 

wykonanie. Sankcje są skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. Mogą one 

przybrać formę grzywny. Mogą również 

obejmować wypłatę odszkodowania. 

przepisy o sankcjach mających 

zastosowanie, gdy naruszone zostaną 

krajowe przepisy przyjęte na podstawie 

niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już 

obowiązujące przepisy dotyczące praw 

objętych zakresem niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie stosują wszelkie 

niezbędne środki, aby zapewnić ich 

wykonanie. Sankcje są skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. Przybierają 

one formę grzywny. Mogą również 

obejmować wypłatę odszkodowania. 

 

 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 16 Artykuł 16 

Poziom ochrony Nieobniżanie poziomu ochrony 

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 

lub utrzymać przepisy, które są 

korzystniejsze dla pracowników od tych 

ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 

Zapewniają jednak, aby co najmniej cztery 

miesiące urlopu rodzicielskiego nie 

podlegały przeniesieniu zgodnie z art. 5 

ust. 2. 

1. Państwa członkowskie i/lub partnerzy 

społeczni mogą wprowadzi lub utrzymują 

w mocy przepisy korzystniejsze dla 

pracowników niż przepisy niniejszej 

dyrektywy. Zapewniają jednak, aby co 

najmniej cztery miesiące urlopu 

rodzicielskiego nie podlegały przeniesieniu 

zgodnie z art. 5 ust. 2. 

 2. Niniejsza dyrektywa nie narusza 

żadnych bardziej szczegółowych przepisów 

prawa Unii, a zwłaszcza przepisów prawa 

Unii dotyczących równości szans i 

równego traktowania mężczyzn i kobiet. 

 3. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 

stanowi odpowiedniej podstawy 

zmniejszenia przyznanych praw, ani 

obniżania ogólnego poziomu ochrony 

przyznanej pracownikom. 
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Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

zainteresowane osoby na całym obszarze 

danego państwa były poinformowane 

wszelkimi odpowiednimi sposobami o 

przepisach przyjętych na podstawie 

niniejszej dyrektywy oraz o odpowiednich 

obowiązujących już przepisach 

dotyczących przedmiotu określonego w art. 

1 niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

zainteresowane osoby na całym obszarze 

danego państwa były poinformowane 

wszelkimi odpowiednimi sposobami – w 

tym przez jednolity portal cyfrowy – o 

przepisach przyjętych na podstawie 

niniejszej dyrektywy oraz o odpowiednich 

obowiązujących już przepisach 

dotyczących przedmiotu określonego w art. 

1 niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Najpóźniej pięć lat od wejścia w 

życie niniejszej dyrektywy państwa 

członkowskie przekazują Komisji 

wszystkie istotne informacje dotyczące 

stosowania niniejszej dyrektywy, 

niezbędne dla Komisji do sporządzenia 

sprawozdania dla Parlamentu 

Europejskiego i Rady na temat stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

1. Najpóźniej trzy lata od wejścia w 

życie niniejszej dyrektywy państwa 

członkowskie przekazują Komisji 

wszystkie istotne informacje dotyczące 

stosowania niniejszej dyrektywy, 

niezbędne dla Komisji do sporządzenia 

sprawozdania dla Parlamentu 

Europejskiego i Rady na temat stosowania 

niniejszej dyrektywy, a także oceny 

osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy – z 

uwzględnieniem równości płci i 

dodatkowo wpływu na rozwój 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na podstawie informacji 

przekazanych przez państwa członkowskie 

na podstawie ust. 1 Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie, w którym dokonuje 

przeglądu stosowania niniejszej 

dyrektywy, oraz, w razie potrzeby, 

wniosek ustawodawczy. 

2. Na podstawie informacji 

przekazanych przez państwa członkowskie 

na podstawie ust. 1 Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie, w którym dokonuje 

przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy 

– w tym dane segregowane ze względu na 

płeć, dotyczące korzystania z różnych 

rodzajów urlopu określonych w niniejszej 

dyrektywie i jej wpływu na 

mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 

przedsiębiorstwa – oraz, w razie potrzeby, 

wniosek ustawodawczy, oraz ocenia 

możliwość rozszerzenia w przyszłości praw 

ustanowionych niniejszą dyrektywą na 

pracowników samozatrudnionych. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja oceni również wkrótce po 

wejściu w życie niniejszej dyrektywy jej 

zgodność z zasadą równego traktowania w 

odniesieniu do różnych poziomów 

zastąpienia dochodu w przypadku różnych 

rodzajów urlopów i niezwłocznie 

wprowadzi niezbędne środki legislacyjne 

w przypadku stwierdzenia tego rodzaju 

dyskryminacji. 
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