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1. Wprowadzenie

Wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy 92/85/EWG ma zagwarantować pracownicom 
w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły oraz pracownicom karmiącym piersią 
poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Ten wniosek legislacyjny, stanowiący 
część przygotowywanego przez Komisję „pakietu dotyczącego godzenia życia zawodowego 
i prywatnego”, jest jednym ze środków mających na celu promowanie równości płci na rynku 
pracy.

Zmianę dyrektywy 92/85/EWG można poprzeć, pomimo że w zaproponowanym przez 
Komisję poprawionym tekście brakuje elementów pożądanych zarówno z punktu widzenia 
zmniejszenia nierówności między mężczyznami i kobietami na rynku pracy, jak i aktywnego 
promowania godzenia życia zawodowego i prywatnego. Główny niedostatek polega na tym, 
że nie zachęca się do rodzicielstwa opartego na dzieleniu się obowiązkami.

Dodanie art. 141 traktatu WE do podstawy prawnej obecnie rozważanego wniosku – w tej
sytuacji podstawą prawną wniosku staje się połączenie art. 137 ust. 2, który przewiduje 
ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, oraz art. 141 ust. 3 TWE, dotyczącego 
promowania równych szans kobiet i mężczyzn – sprawia, że dyrektywa jest bardziej 
wyważona pod względem koncepcyjnym. Szersza podstawa prawna może także obejmować 
przepisy chroniące matki i ojców, ponieważ pełnią oni funkcje bardzo ważne pod względem 
społecznym.

Zmiany wprowadzone przez wniosek dotyczą w szczególności: przedłużenia minimalnego 
czasu trwania urlopu macierzyńskiego, który zostaje zwiększony z 14 do 18 tygodni; zasady, 
zgodnie z którą otrzymywane w trakcie urlopu wynagrodzenie odpowiada w pełni 
wcześniejszym zarobkom kobiety; wymogów w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
w miejscu pracy oraz zakazu zwolnienia z pracy.

2. Podział obowiązków rodzicielskich

Jednym z priorytetów określonych w agendzie społecznej UE jest konieczność promowania 
polityk ułatwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego, adresowanych zarówno do 
kobiet, jak i do mężczyzn. Lepsze godzenie życia zawodowego i prywatnego jest także 
jednym z sześciu priorytetowych obszarów działania określonych w Planie działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn na lata 2006–2010.

UE stoi obecnie wobec wyzwania demograficznego związanego z niskimi wskaźnikami 
urodzeń i rosnącą liczbą osób starszych. Lepsze przepisy promujące godzenie życia 
zawodowego i prywatnego to także sposób poradzenia sobie z problemem malejącej 
liczebności populacji.

Stereotypy związane z płcią okazują się jednak mocno zakorzenione i w konsekwencji 
uniemożliwiają kobietom dostęp do zatrudnienia, a przede wszystkim do dobrych miejsc 
pracy. Wciąż uważa się, że to przede wszystkim kobiety, a nie mężczyźni, mają obowiązek 
zajmować się dziećmi i innymi osobami na utrzymaniu; dość często kobiety muszą wybierać 
między macierzyństwem a karierą zawodową. W wielu przypadkach są uważane za 
pracowników „wysokiego ryzyka”, „drugiej kategorii” lub za „problem”, ponieważ istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że zajdą w ciążę i skorzystają z prawa do urlopu 
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macierzyńskiego. Jest zatem sprawą zasadniczą, aby nowe ustalenia dotyczące urlopów 
przełamywały, a nie wzmacniały stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie.

Macierzyństwo i ojcostwo to prawa podstawowe, kluczowe dla stabilności społecznej. 
W związku z tym w dyrektywie 92/85/EWG należy wprowadzić zmiany korzystne dla kobiet 
oraz chroniące role matek i ojców, także dzięki środkom zachęcającym mężczyzn do 
przejmowania obowiązków rodzinnych.

Udział rodziców w życiu dziecka od samego początku jest niezwykle istotny dla jego 
zdrowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego. Właśnie dlatego 
w prawodawstwie wspólnotowym należy przewidzieć w szczególności niezbywalny, płatny 
urlop ojcowski, z którego ojciec korzysta w tym samym czasie, gdy matka korzysta z urlopu 
macierzyńskiego. Przysposobienie także powinno wiązać się z uprawnieniami do urlopu, 
którym partnerzy adoptujący dziecko powinni się dzielić.

3. Okres trwania urlopu macierzyńskiego

Propozycja dotycząca przedłużenia urlopu macierzyńskiego do 18 tygodni, z których sześć 
należy wziąć po urodzeniu dziecka, odpowiada długości urlopu przewidzianej w zaleceniu 
MOP (nr 191) dotyczącym ochrony macierzyństwa, przyjętym w 2000 r.

Mając na uwadze, że 18-tygodniowy urlop macierzyński jest już udzielany w wielu 
państwach członkowskich, to czterotygodniowe przedłużenie (z obecnych 14 tygodni do 
proponowanych 18) stanowi niewielką zmianę, która raczej nie będzie miała znaczącego
wpływu na przepisy prawne obowiązujące w państwach członkowskich. Komitet Doradczy 
ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn zaleca przedłużenie urlopu do 24 tygodni.

Wniosek Komisji nie zawiera żadnych przepisów dotyczących karmienia piersią. Mając na 
względzie zalecenie WHO A55/15, w którym podkreśla się znaczenie karmienia dziecka 
piersią w pierwszych miesiącach jego życia, oraz art. 10 konwencji MOP nr 183 z 2000 r., 
który zaleca, aby kobieta miała prawo do co najmniej jednej przerwy dziennie lub dziennego 
skrócenia czasu pracy na karmienie dziecka, sprawozdawczyni podkreśla, że skrócenie czasu 
pracy w związku z karmieniem piersią nie powinno pociągać za sobą utraty przywilejów.

4. Płaca

Zgodnie z wnioskiem Komisji kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim powinny 
otrzymywać pełne wynagrodzenie, czyli kwotę równą ich ostatniemu miesięcznemu 
wynagrodzeniu lub średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Przepis ten nie jest jednak 
obowiązkowy, ponieważ wysokość wypłacanej kwoty może być ograniczona górnym
limitem, którą ustala państwo członkowskie, limit ten nie może jednak zostać wyznaczony
poniżej kwoty zasiłku chorobowego.

Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji, ponieważ wypłata pełnego wynagrodzenia 
kobietom przebywającym na urlopie macierzyńskim to sposób na zagwarantowanie, że nie 
znajdą się one w gorszej sytuacji finansowej dlatego, że zdecydowały się na posiadanie 
dziecka.

5. Zakaz zwolnienia z pracy
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Zmiany dotyczące zakazu zwolnienia z pracy i praw pracowniczych są generalnie mile 
widziane. Takie same uprawnienia należy przyznać ojcom przebywającym na urlopie 
ojcowskim.

Zgodnie z wnioskiem Komisji pracownicy nie można zwolnić w okresie od początku ciąży do 
upływu sześciu miesięcy od zakończenia urlopu macierzyńskiego; ten ostatni okres powinien 
zostać przedłużony do jednego roku, ponieważ w wielu przypadkach kobiety muszą się 
dostosować do nowej sytuacji w pracy i potrzebują na to czasu.

Sprawozdawczyni popiera zmiany wprowadzone w tej dziedzinie, w tym prawo pracownicy 
do powrotu do swojej pracy lub na równorzędne stanowisko oraz do korzystania z wszelkiej 
poprawy warunków pracy, do której byłaby ona uprawniona w trakcie swojej nieobecności. 
Z drugiej strony sprawozdawczyni jest jednak zdania, że konieczne będą zabezpieczenia 
gwarantujące, że stanowisko określone jako „równorzędne” będzie w zasadzie takie samo jak 
poprzednie, zarówno pod względem wypłacanego wynagrodzenia, jak i wykonywanych 
obowiązków.

6. Elastyczne sposoby organizacji pracy

Sprawozdawczyni uważa za istotne to, aby pracownica po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego miała prawo zwrócić się do pracodawcy o zmianę godzin pracy lub formy 
pracy. Pracodawcy będą mieli obowiązek nie tylko rozważyć takie prośby, lecz także
zatwierdzić je, jeżeli będą one uzasadnione.

Takie samo prawo powinno dotyczyć ojców, aby zachęcać kobiety i mężczyzn do dzielenia 
się obowiązkami rodzinnymi. Fakt, że więcej kobiet niż mężczyzn korzysta z tych przepisów,
prowadzi do nierówności płci i powoduje negatywne konsekwencje w odniesieniu do sytuacji 
kobiet w pracy i ich zależności finansowej.

Sprawozdawczyni ubolewa, że Komisja nie zaproponowała żadnych zmian dotyczących 
pracy nocnej. Stwierdza, że należy wprowadzić nowy przepis, zgodnie z którym kobiety nie 
mogą pracować w nocy w okresie ciąży w tygodniach bezpośrednio poprzedzających poród 
i po porodzie oraz w okresie karmienia piersią.

Uważa także za konieczne dodanie przepisu, na mocy którego pracownice w ciąży 
i pracownice, które niedawno rodziły lub karmiły piersią, oraz ojcowie na urlopie ojcowskim, 
mieliby prawo odmówić pracy w nadgodzinach.

7. Zdrowie i bezpieczeństwo

Ocena ryzyka jest kluczowa dla przedmiotowego wniosku. Nie przewidziano w nim jednak 
środków zapobiegawczych służących likwidacji zagrożeń dla zdrowia reprodukcyjnego. 
Pracodawcy nie mają obowiązku podejmować żadnych działań, dopóki nie zostaną 
poinformowani o ciąży pracownicy, co zazwyczaj ma miejsce w siódmym albo w ósmym 
tygodniu. Jednakże ryzyko powstania wad rozwojowych płodu jest największe w ciągu 
pierwszych tygodni ciąży.

Mężczyźni i kobiety mogą być przed zapłodnieniem jednakowo narażeni na działanie 
czynników powodujących mutacje i zaburzenia genetyczne prowadzące do bezpłodności oraz 
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do wad i aberracji liczby chromosomów; najpoważniejsze skutki dotykają jednak płodu.

Sprawozdawczyni uważa, że jest to powód do niepokoju i jest zdania, że nie można zajmować 
się oddzielnie pracownicami w ciąży oraz pracownicami, które niedawno rodziły lub karmią 
piersią. Konieczne jest promowanie podejścia opartego na profilaktyce, przewidującego ocenę 
ryzyka w każdym miejscu pracy, w którym pracują kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym.


