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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej określoną w 
traktatach, a jednocześnie jest jednym z jej celów1. Zasada zintegrowanej równości kobiet i 
mężczyzn we wszystkich działaniach i organach jest dla Unii ważnym celem. Instytucje UE 
powinny dawać najlepszy przykład, jeśli chodzi o równość płci oraz równy udział kobiet i 
mężczyzn. Godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym, o którym mowa także w 
strategii Europa 2020, jest kluczowym elementem zapewniania jakości pracy oraz wzrostu 
zatrudnienia, w tym służby publicznej Unii Europejskiej. W rzeczywistości jest to niezbędny 
wymóg zapewnienia przepływu pracy. Cel zatrudnienia obu płci na poziomie 75% może 
zostać osiągnięty wyłącznie, gdy istnieją instrumenty umożliwiające zapewnienie równowagi 
życia zawodowego i prywatnego. Jeśli instytucje Unii Europejskiej chcą skutecznie reagować 
na przyszłe zmiany, to kluczową kwestią jest dla nich najlepsze wykorzystanie potencjału 
intelektualnego, jaki oferuje UE, pełne wykorzystanie kreatywności i innowacyjności swoich 
pracowników, i uwzględnienie w ten sposób potencjału zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Wniosek Komisji ma na celu zmianę Regulaminu pracowniczego urzędników Unii 
Europejskiej. Jego celem jest przyjęcie kompleksowego pakietu, który zapewni oszczędności 
w wydatkach administracyjnych, a także stabilne ramy płac i kariery. Sprawozdawczyni z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji będący wynikiem obszernych konsultacji z 
zainteresowanymi stronami. W czasach oszczędności budżetowych zadaniem wniosku jest 
znalezienie równowagi pomiędzy niezbędnymi wydatkami a właściwym działaniem służby 
publicznej, która może przyciągać i zatrzymywać wysoce wykwalifikowanych 
profesjonalistów skłonnych przeprowadzić się i pracować w środowisku wielonarodowym dla 
dobra interesów europejskich.

W 2004 r. UE przeprowadziła reformę służby publicznej, opracowując jeden z 
najnowocześniejszych regulaminów pracowniczych. Wprowadzono nową strukturę ścieżki 
kariery w oparciu o wyniki oraz kompetencje, nowy status umowny dla personelu 
wypełniającego zadania poboczne, reformę systemu emerytalnego, nowe metody pracy oraz 
przyjazne dla rodziny warunki pracy, takie jak przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich, 
urlopów ze względów rodzinnych oraz nowego prawa umożliwiającego pracę w niepełnym 
wymiarze godzin.

Po raz pierwszy Komisja wprowadziła elastyczną organizację czasu pracy w 1986 r., a 
następnie zmodyfikowała ją w 1991 r. Niemniej jednak w rzeczywistości elastyczną 
organizację czasu pracy zaczęto stosować w Komisji w 2007 r. Komisja realizowała także 
różne projekty pilotażowe mające na celu wdrożenie telepracy. Jednakże dopiero 18 grudnia 
2009 r. Komisja podjęła decyzję o wdrożeniu telepracy w swoich działach od 2010 r. do 2015 
r.
Mimo tych wysiłków sprawozdawczyni uważa, że zmiany wprowadzone w 2004 r., a także 
obecny wniosek Komisji, nie godzą skutecznie obowiązków związanych z pracą zawodową i 
rodziną, co jest pożądanym wymogiem zapewnienia dobrobytu urzędników, a tym samym 
skutecznego działania i dalszej modernizacji służby publicznej UE.

                                               
1 Zob. art. 2 i art. 3 ust. 3 drugi akapit Traktatu UE.
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Zasady elastycznej organizacji czasu pracy skupiają się na zarządzaniu w oparciu o wyniki 
oraz wydajność podyktowaną osiąganiem celów, a jednocześnie zapewniają pracownikom 
więcej wolności w organizacji czasu pracy. Niemniej jednak obecnie te opcjonalne zasady 
organizacji czasu pracy nie są dostępne dla wszystkich pracowników zatrudnionych w 
publicznej służbie UE.

W związku z tym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wnioskuje, aby wszystkie 
instytucje UE koniecznie umożliwiły elastyczną organizację czasu pracy, w tym kadrom 
kierowniczym. Zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym dotyczy każdego 
urzędnika i w związku z tym nie ma obiektywnych powodów, aby wykluczyć z niej kadry 
kierownicze. Kadra kierownicza powinna dawać przykład. Takie wykluczenie byłoby 
naruszeniem równego traktowania wszystkich pracowników. Ponadto istnieją uzasadnione 
podstawy, aby przypuszczać, że liczba aplikacji kandydatek na stanowiska kierownicze 
mogłaby spaść, jeśli kandydaci mieliby stracić swoje prawa do elastycznej organizacji czasu 
pracy wraz z nominacją na stanowisko kierownicze. A przecież należy zachęcać kobiety do 
ubiegania się o stanowiska zarówno na wyższym szczeblu, jak i stanowiska średniego stopnia.

Ponadto organ powołujący każdej instytucji powinien stosować telepracę jako opcjonalną 
organizację czasu pracy, ponieważ okazuje się ona bardzo korzystna. Do korzyści z niej 
płynących zaliczyć można: wysoki stopień niezależności, rozszerzone pełnomocnictwo, 
obniżenie poziomu stresu, większą motywację do osiągania lepszych wyników oraz krótszy 
czas podróży skutkujący mniejszym zanieczyszczeniem. Ten rodzaj pracy jest również 
wskazany ze względu na redukcję kosztów, retencję pracowników oraz zachowanie 
równowagi między pracą zawodową a życiem rodzinnym.

W odniesieniu do listy osób uprawnionych do korzystania z pracy w niepełnym wymiarze 
godzin sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że także osoba samotnie 
wychowująca dziecko powinna być uprawniona do takiej pracy bez względu na wiek dziecka, 
a co za tym idzie wpisana na listę.

Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie mężczyzn w środki służące godzeniu różnych 
aspektów życia jest nieodzowne, by osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym, ponieważ zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogliby odnieść korzyści z polityki 
zatrudnienia przyjaznej rodzinie i z równego podziału nieodpłatnej pracy i obowiązków 
domowych. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na rozstrzyganie kwestii 
stereotypowego postrzegania płci np. w przypadku urlopu rodzicielskiego. Nieodpowiednie 
przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego nadal prowadzą do niekorzystnych sytuacji w 
karierze zawodowej. Obecnie z problemem tym borykają się w większości kobiety. Dlatego 
też sprawozdawczyni wnioskuje o zmianę podejścia do urlopu rodzicielskiego. 
Sprawozdawczyni wnioskuje także o zwiększenie dodatków do urlopów rodzicielskich, aby 
zachęcić oboje rodziców do czynnego korzystania ze środków służących godzeniu różnych 
aspektów życia.
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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W związku z tym konieczne jest 
zapewnienie ram dla naboru pracowników 
najwyższego formatu w zakresie 
wydajności i uczciwości, wybieranych 
spośród obywateli Państw Członkowskich 
pochodzących z możliwie szerokiego 
zasięgu geograficznego, oraz umożliwienie 
takim pracownikom wykonywania 
obowiązków w sposób jak najbardziej 
skuteczny i efektywny.

(2) W związku z tym konieczne jest 
zapewnienie ram dla naboru pracowników 
najwyższego formatu w zakresie 
wydajności i uczciwości, wybieranych 
spośród obywateli Państw Członkowskich 
pochodzących z możliwie szerokiego 
zasięgu geograficznego, z należytym
uwzględnieniem równowagi płci, oraz 
umożliwienie takim pracownikom 
wykonywania obowiązków w sposób jak 
najbardziej skuteczny i efektywny.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że 51% populacji Europy stanowią kobiety, niniejsza poprawka ma na 
celu uwzględnienie równowagi płci jako obiektywnego kryterium naboru według obszaru 
geograficznego, by zapewnić równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad opartych o kwalifikacje oraz najwyższe standardy wydajności. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Uzgodnienia dotyczące elastycznego 
czasu pracy stanowią kluczowy element
nowoczesnej i wydajnej administracji 
publicznej; zapewniają one warunki pracy 
przyjazne dla rodziny oraz umożliwiają 
osiągnięcie odpowiedniej równowagi płci 
w ramach instytucji. W związku z tym w 

(15) Uzgodnienia dotyczące elastycznego 
czasu pracy oraz dostępu do telepracy
stanowią kluczowe elementy nowoczesnej i 
wydajnej administracji publicznej 
zapewniającej warunki pracy przyjazne dla 
rodziny oraz umożliwiającej osiągnięcie 
skutecznej równowagi płci w ramach 
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regulaminie pracowniczym należy 
wprowadzić wyraźne odniesienie do tych 
uzgodnień. 

instytucji. W związku z tym w regulaminie 
pracowniczym należy wprowadzić 
wyraźne odniesienie do tych uzgodnień. 

Or. en

Uzasadnienie

Telepraca to część nowoczesnego trendu obecnego w organizacjach i instytucjach, który 
kładzie większy nacisk na zarządzanie w oparciu o wyniki, wydajność podyktowaną 
osiąganiem celów, a także zapewnia większą elastyczność pracy, co umożliwia zachowanie 
równowagi w życiu zawodowym i prywatnym. Do korzyści z niej płynących zaliczyć można: 
wysoki stopień niezależności, swobodę zarządzania czasem pracy, rozszerzone 
pełnomocnictwo, obniżenie poziomu stresu, większą motywację do osiągania lepszych 
wyników oraz krótszy czas podróży skutkujący mniejszym zanieczyszczeniem. Ten rodzaj 
pracy jest również wskazany ze względu na redukcję kosztów oraz retencję pracowników.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 1 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Artykuł 1e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Urzędnik ma w okresie aktywnego 
zatrudnienia dostęp do środków o 
charakterze socjalnym, w tym 
określonych środków umożliwiających 
godzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, takich jak usługi w zakresie 
opieki nad dziećmi, przyjętych przez 
instytucje oraz do świadczeń
zapewnianych przez organy opieki 
społecznej, o których mowa w art. 9. Byli 
urzędnicy mogą mieć dostęp do 
ograniczonej liczby określonych 
środków o charakterze socjalnym.„;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wprowadzenie określonego odniesienia do środków 
umożliwiających godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, takich jak usługi w 
zakresie opieki nad dziećmi, których celem jest zapewnienie warunków pracy przyjaznych 



PA\894577PL.doc 7/13 PE483.788v01-00

PL

rodzinie będących podstawą skutecznego działania i dalszej modernizacji służby publicznej 
UE.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Regulamin pracowniczy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy zatrudnianiu dąży się do pozyskania 
do służby urzędników spełniających 
najwyższe wymogi w zakresie kwalifikacji, 
wydajności i uczciwości, rekrutowanych 
spośród obywateli Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej z uwzględnieniem 
możliwie szerokiego zasięgu 
geograficznego. Żadne stanowiska nie 
mogą być rezerwowane dla obywateli 
określonego Państwa Członkowskiego.

Przy zatrudnianiu dąży się do pozyskania 
do służby urzędników spełniających 
najwyższe wymogi w zakresie kwalifikacji, 
wydajności i uczciwości, rekrutowanych 
spośród obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej z uwzględnieniem 
możliwie szerokiego zasięgu 
geograficznego oraz odpowiedniej 
równowagi płci. Żadne stanowiska nie 
mogą być rezerwowane dla obywateli 
określonego Państwa Członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że 51% populacji Europy stanowią kobiety, niniejsza poprawka ma na 
celu uwzględnienie równowagi płci jako obiektywnego kryterium naboru według obszaru 
geograficznego, by zapewnić równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad opartych o kwalifikacje oraz najwyższe standardy wydajności. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 21 – litera d)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 55 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Organ powołujący każdej instytucji 
może wprowadzić elastyczną organizację 
czasu pracy. Urzędnicy, do których 

„4. Organ powołujący każdej instytucji 
wprowadza elastyczną organizację czasu 



PE483.788v01-00 8/13 PA\894577PL.doc

PL

odnoszą się przepisy art. 44 akapit drugi, 
zarządzają swoim czasem pracy bez 
odwoływania się do takiej organizacji.”;

pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Uzgodnienia dotyczące elastycznego czasu pracy umożliwiają godzenie życia zawodowego z 
życiem prywatnym oraz ułatwiają zachowanie odpowiedniej równowagi płci w instytucjach i 
organach UE, równocześnie przestrzegając przepisów o czasie pracy. Wszystkie instytucje 
oraz organy UE powinny koniecznie zastosować system elastycznych godzin pracy. 
Równowaga między życiem zawodowym a życiem prywatnym dotyczy każdego urzędnika; nie 
istnieje obiektywny powód wykluczenia z niej kadry kierowniczej. Kadra kierownicza powinna 
dawać przykład. Takie wykluczenie naruszałoby zasadę równego traktowania wszystkich 
pracowników.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a a) (nowa)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 42a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) akapit drugi zdanie piąte otrzymuje 
brzmienie:
Podczas urlopu wychowawczego 
urzędnikom przysługuje dodatek w 
wysokości 60% miesięcznego 
wynagrodzenia podstawowego, 
nieprzekraczający kwoty 2 552,40 EUR 
miesięcznie lub 50 % tej kwoty w 
przypadku urlopu w częściowym 
wymiarze czasu pracy, jednakże 
urzędnik nie może podejmować żadnej 
innej pracy zarobkowej.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a b) (nowa)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 42a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) akapit trzeci zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie:
W p r z y p a d k u  rodziców samotnie 
wychowujących dziecko, o których mowa 
w akapicie pierwszym oraz podczas 
pierwszych trzech miesięcy urlopu 
wychowawczego, gdy z takiego urlopu 
korzysta ojciec p o d c z a s  urlopu 
macierzyńskiego lub którekolwiek z 
rodziców bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim lub w trakcie lub 
bezpośrednio po urlopie z tytułu 
przysposobienia, dodatek, o którym mowa 
w ustępie drugim, nie wynosi mniej niż 1 
592,50 EUR miesięcznie lub 50 % tej 
kwoty, jeżeli urzędnik korzysta z urlopu w 
częściowym wymiarze czasu pracy.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 21 – litera d a) (nowa)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 55 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) dodaje się ustęp w brzmieniu:

‘4a. Organ powołujący każdej instytucji 
wprowadza określone przepisy 
umożliwiające urzędniczkom 
powracającym z urlopu macierzyńskiego 
karmienie swojego dziecka piersią dzięki 
zapewnieniu zwolnienia od pracy w 
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wymiarze co najmniej dwóch godzin 
dziennie’;

Or. en

Uzasadnienie

Urzędniczka powracająca z urlopu macierzyńskiego, która zamierza karmić piersią swoje 
dziecko, ma prawo zwrócić się do właściwych władz o zwolnienie od pracy w wymiarze 
dwóch godzin dziennie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 21 – litera d b) (nowa)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 55 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) dodaje się ustęp w brzmieniu:

4b. Organ powołujący każdej instytucji 
wprowadza telepracę jako dodatkową 
opcję wykonywania pracy;

Or. en

Uzasadnienie

Organ powołujący każdej instytucji wprowadza telepracę jako dodatkową opcję wykonywania 
pracy, ponieważ przynosi ona wiele korzyści. Do korzyści z niej płynących zaliczyć można:
wysoki stopień niezależności, swobodę zarządzania czasem pracy, rozszerzone 
pełnomocnictwo, obniżenie poziomu stresu, większą motywację do osiągania lepszych 
wyników oraz krótszy czas podróży skutkujący mniejszym zanieczyszczeniem. Ten rodzaj 
pracy jest również wskazany ze względu na obniżenie kosztów, retencję pracowników i 
większe możliwości pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 22 – litera -a) (nowa)
Artykuł 55a – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) po lit. b) dodaje się następującą literę 
w brzmieniu:
„ba) w celu opieki nad dzieckiem, w 
przypadku gdy urzędnik jest samotnie 
wychowującym rodzicem bez względu na 
wiek dziecka;”;

Or. en

Uzasadnienie

Rodzice samotnie wychowujący dzieci powinni mieć prawo do wystąpienia z wnioskiem o 
upoważnienie do pracy na niepełny etat bez względu na wiek dziecka, co jest zgodne z 
rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sytuacji matek 
samotnie wychowujących dzieci.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 26 a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a. w art. 58 wprowadza się następujące 
zmiany:

a) w akapicie pierwszym słowa „kobieta w 
ciąży” zastępuje się słowem 
„urzędniczki”;

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

Urzędnicy, których żony lub partnerki w 
ostatnim czasie urodziły dziecko, powinni 
być uprawnieni do nieprzerwanego urlopu 
wychowawczego w wymiarze dwóch 
tygodni przyznawanego na podobnej 
podstawie – z wyjątkiem czasu jego 
trwania – co urlop macierzyński, na który 
urzędnik może przejść po urodzeniu 
dziecka przez małżonkę lub partnerkę lub 
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w trakcie urlopu macierzyńskiego;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 46 a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Załącznik V – artykuł 6 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

46a. w art. 6 załącznika V skreśla się tiret 
ósme;

Or. en

Uzasadnienie

Przepis szczególny dotyczący urlopu ojcowskiego zastępuje urlop okolicznościowy w 
wymiarze 10 dni po urodzeniu dziecka.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 49 – litera -a) (nowa)
Załącznik VII – artykuł 1 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) W załączniku VII skreśla się art. 1 
ust. 2 litera c) podpunkt iv)  ;

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis tworzy dyskryminujący warunek dla osób pozostających w zarejestrowanych 
związkach partnerskich, które mogą zawrzeć formalny związek małżeński zgodnie z prawem 
krajowym, ale ponieważ prawo umożliwia również zarejestrowanie związku partnerskiego, 
ich wybór pada na tę drugą opcję.
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