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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Istnieje strukturalne zapotrzebowanie na pracę sezonową w Unii Europejskiej nie tylko
w związku z wyzwaniami demograficznymi, przed którymi stoi UE, i starzeniem się ludności,
a sytuacja ta z pewnością ulegnie w przyszłości pogorszeniu, ale również w związku ze 
znacznym brakiem pracy w tym sektorze. 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków 
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej określa wspólne 
wymogi UE dotyczące przyjmowania i pobytu tych osób oraz praw pracowników 
sezonowych z krajów trzecich. 

W nawiązaniu do zaproponowanej dyrektywy sprawozdawczynię odpowiedzialną za 
sporządzenie niniejszej opinii niepokoi kwestia uwzględniania aspektu płci – z jednej strony 
pozytywnie odnosi się ona do środków zachęcających do migracji wahadłowej, jednak
z drugiej strony wyraża głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją wielu pracowników 
sezonowych, zwłaszcza kobiet.

Mimo iż opracowanie precyzyjnych danych statystycznych jest trudne, widać wyraźnie, że 
istotną część ludności migrującej stanowią kobiety. Fakt ten należy w pełni uwzględnić
w celu skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, w szczególności 
spowodowanymi pracą sezonową.

W wielu krajach kobiety znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji w wyniku ubóstwa 
połączonego z nieodpowiednim zakresem ubezpieczenia, niewystarczającymi świadczeniami 
socjalnymi, umiejętnościami (szkoleniami) i zasobami finansowymi oraz braku stosownej 
wiedzy na temat swoich praw. Ponadto padają one ofiarą uprzedzeń i stereotypów opartych na 
płci, rasie i wyznaniu oraz innym formom dyskryminacji. Wszystkie te problemy i inne 
trudności z nimi związane komplikują jeszcze bardziej życie kobiet wykonujących pracę 
sezonową, zwłaszcza jeżeli mają one inne obowiązki, takie jak opieka nad niepełnoletnimi 
dziećmi.

Kobiety wykonujące pracę sezonową są często zatrudniane do prac w gospodarstwach 
rolnych w okresie siewu i zbiorów oraz w branży turystycznej w okresie wakacyjnym.
W wielu przypadkach zleca się im jednak dodatkowe zadania nieprzewidziane w umowie
o pracę sezonową, w tym prace domowe czy opiekę nad osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi lub dziećmi. Nie należy utrzymywać obecnych nierówności w zakresie 
płac lub warunków zatrudnienia pracowników sezonowych wynikających ze zmieniającego 
się zapotrzebowania na usługi migrujących pracowników sezonowych stanowiących 
szczególną kategorię, z udzielanych im specjalnych zachęt i gwarancji lub stojących przed 
nimi wyzwań. W niniejszej opinii należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę ochrony 
dzieci korzystających z zakwaterowania udzielanego pracownikom sezonowym oraz na 
zagwarantowanie całkowitego przestrzegania wymogów zdrowotnych i wymogów 
bezpieczeństwa migrujących pracownic sezonowych, które są w ciąży, właśnie urodziły 
dziecko lub karmią piersią.
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Kobiety wykonujące pracę sezonową muszą mieć świadomość swoich praw, warunków 
umowy o pracę sezonową i charakteru zadań, które mają wykonywać, tak aby nie musiały 
wykonywać prac domowych ani pracować jako opiekunki w wymiarze większym niż sobie 
tego życzą lub aby nie padły ofiarą handlu ludźmi ani nie były zmuszane do prostytucji. 
Kobiety wykonujące pracę sezonową znajdują się często w trudniejszej sytuacji, ponieważ nie 
mają one świadomości istnienia mechanizmów wnoszenia skarg lub niechętnie z nich 
korzystają z obawy, że wpłynie to negatywnie na możliwość zatrudnienia w przyszłości.

Niezbędne jest zatem jednoznaczne określenie praw i obowiązków pracowników sezonowych
w sektorach gospodarki spełniających kryteria pracy sezonowej, aby zapobiegać arbitralnym 
lub niedopuszczalnym warunkom pracy lub wykorzystywaniu pracowników. Konieczne jest 
również stworzenie bezpiecznego systemu opieki prawnej nad pracownikami sezonowymi 
oraz podjęcie skoordynowanych środków i regularne przeprowadzanie kontroli przez władze
w celu ustanowienia wiążących minimalnych wymogów w zakresie godziwego 
wynagrodzenia, zakwaterowania i godziwych warunków sanitarnych. 

Odpowiednie szczegóły dotyczące wjazdu i pobytu, kompleksowe informacje o prawach 
pracowników oraz wszelkie niezbędne dokumenty powinny być dostępne w języku 
pracownika sezonowego. Należy również umożliwić usługi tłumacza ustnego, tak by nawet 
pracownicy będący analfabetami, w szczególności kobiety, mogli uzyskać wszelką możliwą 
pomoc w pełnym zrozumieniu swoich praw, ułatwiającą im odwoływanie się na drodze 
sądowej w sprawie naruszenia tych praw, niewłaściwego traktowania, wykorzystywania 
seksualnego lub innych form wykorzystywania.

W niniejszej opinii należy także podkreślić potrzebę podejmowania wszelkich działań na 
rzecz poprawy sytuacji kobiet w zakresie pracy sezonowej w drodze edukacji/szkoleń
i programów wsparcia dostosowanych specjalnie do ich potrzeb. Poprzez korzystanie
z odpowiednich instrumentów, wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi
i skoordynowane działania związków zawodowych lub innych organizacji z państw trzecich 
można by osiągnąć trwałą i systematyczną poprawę ich wiedzy, umiejętności, mobilności
i „migracji wahadłowej”, co przyniosłoby korzyści UE, państwom trzecim i samym 
pracownikom sezonowym. Celem jest poprawa wydajności, konkurencyjności i rozwoju
gospodarczego państw członkowskich w celu skutecznego promowania/realizowania celów 
strategii EU2020, co ma zapewnić bardziej społeczny charakter Europy, a także 
zagwarantowanie ochrony obywatelom krajów trzecich wykonujących pracę sezonową.

Poza tym w niniejszej opinii należy podkreślić potrzebę kierowania się kryteriami 
uwzględniania problematyki płci przy sporządzaniu i realizacji budżetów krajowych, aby 
zagwarantować wystarczające środki oraz dokładną kontrolę i ocenę skuteczności 
ukierunkowanych programów i zachęt w celu ochrony praw pracowników stałych
i sezonowych oraz wzmocnienia spójności społecznej.

Systematyczne opracowywanie danych statystycznych dotyczących migracji sezonowej 
odnoszących się do kobiet stanowi najbardziej racjonalną podstawę realizacji odpowiedniej 
polityki mającej na celu sprostanie wyzwaniom i problemom wynikającym z migracji 
sezonowej.
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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej,
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Oczekuje się, że dyrektywa ta 
przyczyni się do zwalczania nielegalnej 
migracji, nielegalnego zatrudnienia
i szarej strefy, które to zjawiska są nadal 
obecne i sprzyjają działalności oszustów
i sieci organizacji przestępczych, których 
ofiarami padają zazwyczaj bezbronne 
kobiety i dzieci.

Or. el

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W dyrektywie należy uwzględnić fakt, 
że według raportów ONZ, OECD, 
Międzynarodowej Organizacji Pracy
i innych organizacji wysoki odsetek 
migrantów sezonowych przybywających 
każdego roku do UE stanowią kobiety
z krajów trzecich dotknięte ubóstwem, 
analfabetyzmem i niskim poziomem życia.

Or. el
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Niniejsza dyrektywa musi także 
uwzględniać przeszkody, które napotykają 
zazwyczaj kobiety migrujące wykonujące 
pracę sezonową, zwłaszcza kobiety
z niepełnoletnimi dziećmi, które poza 
trudnościami w przystosowaniu się do 
innego kraju i nieznanego środowiska 
pracy padają również ofiarą uprzedzeń, 
stereotypów opartych na płci, rasie, 
kolorze skóry i wyznaniu oraz innych 
form dyskryminacji.

Or. el

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Pracownicy sezonowi muszą znać 
swoje prawa i mieć świadomość, że ich 
zatrudnienie musi mieć czysto sezonowy 
charakter, zwłaszcza w przypadku kobiet, 
które poza obowiązkami ustalonymi
w umowie o pracę sezonową muszą często 
wykonywać dodatkowe zadania 
obejmujące pomoc w pracach domowych 
lub opiekę nad osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi bądź małymi dziećmi 
lub też mogą być nawet zmuszane do 
świadczenia usług takich jak np. 
prostytucja.

Or. el
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Władze muszą przeprowadzać 
regularne kontrole mające ustalić, czy 
warunki zakwaterowania, życia i warunki 
sanitarne pracowników sezonowych są 
odpowiednie, zwłaszcza w odniesieniu do 
zakwaterowania, w którym przebywają 
również dzieci. W przypadku odkrycia 
nieprawidłowości organy 
przeprowadzające kontrole powinny być 
uprawnione do kierowania wobec 
pracodawców stosownych zaleceń
i nakładania kar finansowych na 
sprawców tych nieprawidłowości.

Or. el

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Pracownicy sezonowi często padają 
ofiarą różnych form wykorzystywania 
przez pracodawców (wykorzystywanie 
seksualne, zobowiązanie do wykonywania 
dodatkowych zadań lub do pracy
w nadmiernym wymiarze godzin, 
niedopuszczalne warunki pracy czy 
nierówne wynagrodzenie). Konieczne 
będzie zatem zagwarantowanie 
bezpośredniej i dwustronnej komunikacji 
między organami krajowymi, lokalnymi
i związkami zawodowymi lub innymi 
zainteresowanymi organizacjami w celu 
współpracy przy przygotowywaniu 
odpowiednich programów służących 
poprawie sytuacji pracowników 
sezonowych, zarówno mężczyzn, jak
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i kobiet, ich szkoleniu i wspieraniu, 
łącznie z zapewnieniem mechanizmów 
rozwiązywania problemów.

Or. el

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) dowód potwierdzający, że 
wnioskodawca przeszedł badania 
lekarskie, nie cierpi na choroby zakaźne
i że jego stan zdrowia jest dobry;

Or. el

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą odrzucić 
wniosek, jeśli dany pracodawca był karany 
zgodnie z prawem krajowym za 
nierejestrowaną pracę lub nielegalne 
zatrudnianie.

3. Państwa członkowskie mogą odrzucić 
wniosek, jeśli dany pracodawca był karany 
zgodnie z prawem krajowym za 
nierejestrowaną pracę lub nielegalne 
zatrudnianie czy też nękanie, niewłaściwe 
traktowanie lub wykorzystywanie 
pracowników.

Or. el
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki, aby udostępnić 
informacje o warunkach wjazdu i pobytu,
w tym o prawach oraz wszystkich 
dokumentach koniecznych do złożenia 
wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę na 
terytorium państwa członkowskiego jako 
pracownik sezonowy.

8. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki, aby udostępnić 
informacje o warunkach wjazdu i pobytu,
w tym o prawach oraz wszystkich 
dokumentach koniecznych do złożenia 
wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę na 
terytorium państwa członkowskiego jako 
pracownik sezonowy. Informacje te są 
podawane w sposób bezpośredni
i zrozumiały dla osób reprezentujący 
każdy poziom wykształcenia.

Or. el

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał
z zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

14. Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał
z zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia i wyznacza 
urzędnika lub wydział odpowiedzialny za:

(i) przeprowadzanie regularnych kontroli 
standardu zakwaterowania i warunków 
życia;
(ii) kierowanie do pracodawców 
odpowiednich zaleceń oraz
(iii) nakładanie kar finansowych na 
pracodawców, którzy nie stosują się do 
tych zaleceń.
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Jeśli pracownicy sezonowi muszą płacić 
czynsz za takie zakwaterowanie, jego koszt 
nie jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

Or. el

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) prawa do odmowy wykonania 
dodatkowych zadań bez poniesienia za to 
kary (dotyczy to na przykład prób 
wymuszania na migrujących kobietach 
wykonujących pracę sezonową 
wykonywania prac domowych lub 
świadczenia opieki nad osobami 
starszymi, niepełnosprawnymi czy małymi 
dziećmi lub zmuszania ich do prostytucji, 
co narusza warunki umowy o pracę 
sezonową).

Or. el

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16, ustęp1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych
w państwie członkowskim, do którego 
zostali przyjęci na podstawie niniejszej 

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych
w państwie członkowskim, do którego 
zostali przyjęci na podstawie niniejszej 
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dyrektywy. dyrektywy bez dyskryminacji ze względu 
na płeć i przy pełnej zgodności z normami
w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracownic sezonowych, 
które są w ciąży, właśnie urodziły dziecko 
lub karmią piersią.

Or. el

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
osoby trzecie, które zgodnie z kryteriami 
określonymi w prawie krajowym mają 
uzasadniony interes w zapewnieniu 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy, mogły brać udział we 
wszelkich postępowaniach 
administracyjnych lub sądowych 
przewidzianych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, w imieniu 
pracownika sezonowego lub wspierając go, 
za jego zgodą.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
osoby trzecie, które zgodnie z kryteriami 
określonymi w prawie krajowym mają 
uzasadniony interes w zapewnieniu 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy, mogły brać udział we 
wszelkich postępowaniach 
administracyjnych lub sądowych 
przewidzianych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, w imieniu 
pracownika sezonowego lub wspierając go, 
za jego zgodą. Państwa członkowskie 
informują pracowników sezonowych
o istnieniu mechanizmów wnoszenia 
skarg, gwarantujących skarżącym łatwy 
dostęp do odwoływania się na drodze 
sądowej w sprawie naruszenia ich praw, 
niewłaściwego traktowania lub nękania.

Or. el

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy służące integracji społecznej
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w państwach przyjmujących
Państwa członkowskie wprowadzają 
przyspieszone programy i środki w celu 
skutecznego udzielania informacji 
pracownikom sezonowym, zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom, oraz 
pomagania im w opanowaniu
w podstawowym zakresie języka państwa 
przyjmującego. Pracownicy sezonowi 
uzyskują wiedzę roboczą w obszarach 
prawa dotyczących warunków 
zatrudnienia oraz kultury, zwyczajów
i norm społeczeństwa europejskiego,
w którym będą żyć i pracować, w celu 
zapewnienia wzajemnego poszanowania 
różnorodności, a przez to lepszej adaptacji
i integracji z korzyścią dla obu stron oraz 
dla osiągnięcia celów strategii UE 2020.

Or. el


