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Komisja Petycji

30.4.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0610/2012, którą złożyła Cristina Di Marco (Włochy) w sprawie 
wsparcia w kwestii zatrudnienia rodziców, których dzieci przebywają przez 
dłuższy czas w szpitalu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję proponuje wprowadzenie prawodawstwa mającego na celu ochronę 
zatrudnionych rodziców, których dzieci przez długi czas przebywają w szpitalu, na przykład 
poprzez zagwarantowanie urlopu płatnego na czas pobytu dziecka w szpitalu, zmniejszenie 
liczby godzin pracy po wyjściu dziecka ze szpitala itp.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Składająca petycję proponuje wprowadzenie unijnego prawodawstwa gwarantującego 
rodzicom, których dzieci przez długi czas przebywają w szpitalu, prawo do: 1) zachowania 
zatrudnienia, poprzez wprowadzenie specjalnych czasowych środków ochronnych (np. 
niemożność zwolnienia takiego pracownika przez okres 12 miesięcy od momentu 
hospitalizacji dziecka); 2) otrzymywania specjalnych dodatków płacowych przez okres 
pobytu dziecka w szpitalu; 3) zmniejszenia liczby godzin pracy po wyjściu dziecka ze 
szpitala, które podlegałoby w każdym przypadku ocenie opierającej się na opinii lekarzy i 
decyzji bezstronnej komisji; 4) przedłużonego obowiązkowego urlopu macierzyńskiego na 
okres pobytu w szpitalu w przypadku noworodków z wadami wrodzonymi wymagającymi 
interwencji chirurgicznej w pierwszym roku życia dziecka.
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Jeśli chodzi o wniosek o zagwarantowanie rodzicom, których dzieci przez długi czas 
przebywają w szpitalu, prawa do zachowania zatrudnienia poprzez wprowadzenie 
specjalnych czasowych środków ochronnych (np. ochrona przed zwolnieniem przez 12 
miesięcy od momentu hospitalizacji dziecka):

W zmienionej Dyrektywie o urlopie rodzicielskim (2010/18/UE) znalazł się zapis dający 
pracującym rodzicom indywidualne prawo do skorzystania z czteromiesięcznego urlopu 
rodzicielskiego z powodu narodzin dziecka lub przysposobienia dziecka, którego 
maksymalny wiek określany jest przez państwa członkowskie. 

W klauzuli 3 ust. 2 załącznika do dyrektywy określono, że „państwa członkowskie lub 
partnerzy społeczni powinni ocenić potrzebę dostosowania warunków udzielania i zasad 
korzystania z urlopu rodzicielskiego do potrzeb rodziców dzieci niepełnosprawnych lub 
dotkniętych długotrwałą chorobą” – dostosowanie to pozostawiono więc wyraźnie w gestii 
państw członkowskich. 

W dyrektywie (klauzula 5 ust. 4) przewidziano ochronę dla pracujących rodziców przed 
zwolnieniem lub innym mniej korzystnym traktowaniem z powodu ubiegania się o urlop 
rodzicielski lub korzystania z takiego urlopu.

Co więcej, dyrektywa (w klauzuli 7) uprawnia pracowników do czasu wolnego od pracy z 
powodu działania siły wyższej związanej z pilnymi sprawami rodzinnymi, takimi jak choroba 
lub wypadek, wymagającymi natychmiastowej obecności pracownika. Również w tym 
przypadku szczegółowe zasady, w tym ewentualne ograniczenie tego uprawnienia do 
pewnego limitu określonego w skali rocznej lub uzależnionego od danej sytuacji, powinny 
zostać stworzone na szczeblu krajowym. 

Dyrektywa wprowadza w życie umowę europejskich partnerów społecznych. Nie ma obecnie 
planów dokonania przeglądu umowy partnerów społecznych ani dyrektywy.

Jeśli chodzi o dostęp do specjalnych dodatków płacowych przez okres pobytu dziecka w 
szpitalu, jak również przyznanie rodzicowi możliwości zmniejszenia liczby godzin pracy po 
wyjściu dziecka ze szpitala (po dokonaniu oceny każdego przypadku opierającej się na opinii 
lekarzy i decyzji bezstronnej komisji):

Komisja, zgodnie z zasadą pomocniczości, uważa, że powyższe kwestie należą do 
wyłącznych kompetencji odpowiednich państw członkowskich, w tym przypadku Włoch, i 
podlegają krajowym ramom prawnym.

Jeśli chodzi o wniosek w sprawie przedłużonego obowiązkowego urlopu macierzyńskiego na 
okres pobytu w szpitalu w przypadku noworodków z wadami wrodzonymi wymagającymi 
interwencji chirurgicznej w pierwszym roku życia dziecka:

W 2008 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 92/85/EWG, w którym 
przewidziano wydłużony urlop macierzyński w przypadku noworodków z poważnymi 
problemami zdrowotnymi. Zgodnie z art. 8 pkt 4 wniosku państwa członkowskie muszą 
zapewnić przedłużenie urlopu w przypadku przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci niepełnosprawnych i porodów mnogich. Okres 
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dodatkowego urlopu powinien być proporcjonalny i powinien pozwalać na zaspokojenie 
szczególnych potrzeb matki i dziecka/dzieci. Wniosek jest obecnie rozpatrywany przez 
Parlament Europejski i Radę. 

Podsumowanie

W związku z powyższym, Komisja nie planuje obecnie przedstawiać żadnych wniosków 
dotyczących nowego prawodawstwa UE ani przeglądu istniejących ram prawnych 
dotyczących kwestii poruszonych przez składającą petycję.


