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KRÓTKIE UZASADNIENIE

....

POPRAWKI

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o włączenie do swego sprawozdania następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 7

7) Istnieje potrzeba znalezienia nowej
równowagi między ochroną zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz potrzebą
większej elastyczności w organizacji czasu 
pracy w odniesieniu do czasu dyżurowania, 
a w szczególności nieaktywnych okresów 
podczas czasu dyżurowania.

7) Istnieje potrzeba znalezienia równowagi 
między życiem zawodowym i prywatnym, 
zwłaszcza w przypadku kobiet, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników. Oprócz tego, gdy umożliwia 
się firmom większą elastyczność w 
organizacji czasu pracy, należy mieć na 
względzie fakt, że długie godziny pracy 
stanowią przeszkodę, z jednej strony, w 
dostępie kobiet do rynku pracy, a z drugiej 
strony przeszkodę dla udziału mężczyzn w 
pracach domowych.  

Uzasadnienie

Chociaż Komisja określiła w preambule trzy kryteria, które powinny być spełnione, a 
mianowicie: wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, umożliwienie 
firmom większej elastyczności w zarządzaniu czasem pracy oraz umożliwienie lepszego godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego, to ostatnie kryterium zostało pominięte w tym punkcie 
uzasadnienia. Pierwsze i drugie kryterium są ze sobą sprzeczne, zwłaszcza jeżeli nie bierze się 
pod uwagę kryterium dotyczącego godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Długie godziny 
pracy mogą powodować problemy zdrowotne oraz stanowić przeszkodę w godzeniu życia 
rodzinnego i zawodowego, zwłaszcza dla kobiet. 

Poprawka 2
  

1 Dz.U. C ... /Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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PUNKT UZASADNIENIA 7 A (nowy)

7a) Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości podczas 
analizowania cech charakterystycznych 
pojęcia „czasu pracy”, decydującym 
czynnikiem jest wymóg obecności w miejscu 
określonym przez pracodawcę i 
dyspozycyjność wobec pracodawcy, w celu 
natychmiastowego, w razie konieczności, 
świadczenia usług.

Uzasadnienie

Trybunał słusznie uważa, że pracownik, który przez cały czas trwania okresu dyżurowania
musi pozostawać do dyspozycji pracodawcy w miejscu określonym przez tego ostatniego, 
podlega znacznie większym ograniczeniom od pracownika będącego w stanie gotowości, 
ponieważ pracownik taki musi pozostawać z dala od rodziny i środowiska społecznego i ma
mniejszą swobodę gospodarowania czasem, w którym jego usługi zawodowe nie są 
wymagane. Dlatego też pracowników w takich warunkach nie można uważać za 
odpoczywających w czasie dyżurowania wówczas, gdy nie wykonują oni żadnych działań 
zawodowych.  

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 9

9) Doświadczenie nabyte podczas 
stosowania art. 22 ust. 1 wskazuje, iż 
ostateczna indywidualna decyzja o 
niestosowaniu przepisów art. 6 dyrektywy 
może stanowić problem w odniesieniu do 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, a także ich wolnego wyboru.

9) Doświadczenie nabyte podczas 
stosowania art. 22 ust. 1 wskazuje, iż 
ostateczna indywidualna decyzja o 
niestosowaniu przepisów art. 6 dyrektywy 
stanowi problem i prowadzi do nadużyć w 
odniesieniu do ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników, a także ich 
wolnego wyboru. Dlatego też przepis 
dotyczący prawa wyboru nie powinien już 
dłużej mieć zastosowania.

Uzasadnienie

Przepis dotyczący prawa wyboru („opt-out”) powinien zostać jak najszybciej zniesiony, 
ponieważ pozostaje w jawnej sprzeczności z celami i zapisami dyrektywy oraz z 
podstawowymi zasadami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Oprócz tego jest niezgodny z 
zasadami Traktatu i sprzeczny ze wszystkimi dowodami wskazującymi, że nienormowany czas 
pracy powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także dla 
godzenia życia rodzinnego i zawodowego.  
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Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 14

14) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega zasad uznanych 
zwłaszcza w Karcie Podstawowych Praw 
Unii Europejskiej. W szczególności, 
niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie 
pełnego poszanowania prawa do należytych 
i sprawiedliwych warunków pracy (art. 31 
Karty Podstawowych Praw Unii 
Europejskiej).

14) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega zasad uznanych 
zwłaszcza w Karcie Podstawowych Praw 
Unii Europejskiej. W szczególności, 
niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie 
pełnego poszanowania prawa do należytych 
i sprawiedliwych warunków pracy (art. 31 
Karty) oraz prawo do godzenia życia 
rodzinnego i zawodowego (art. 33 Karty).

Uzasadnienie

Godzenie życia rodzinnego i zawodowego jest jednym z trzech kryteriów wskazanych przez 
Komisję, które powinny być spełnione we wszystkich propozycjach dotyczących niniejszej 
dziedziny.

Poprawka 5
ART. 1 PUNKT 2

art. 2 a (dyrektywa 2003/88(WE))

2. Nieaktywny okres czasu dyżurowania nie 
jest uważany za czas pracy, chyba że prawo 
krajowe, ustawodawstwo i/lub praktyki 
krajowe, układ zbiorowy lub umowa między 
partnerami społecznymi stanowią inaczej.
Okres, podczas którego pracownik 
wykonuje efektywnie swoje działania lub 
spełnia swoje obowiązki podczas czasu 
dyżurowania jest zawsze uważany za czas 
pracy. 

2  Okres, podczas którego pracownik 
wykonuje efektywnie swoje działania lub 
spełnia swoje obowiązki podczas czasu 
dyżurowania oraz nieaktywny okres czasu 
dyżurowania jest zawsze uważany za czas 
pracy.  

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do PUNKTU UZASADNIENIA 7 A NOWEGO. Ponadto definicja czasu 
pracy dotyczy nie tylko sektorów opieki zdrowotnej, ale i innych dziedzin, takich jak transport, 
media, zaopatrzenie w wodę, usługi ochroniarskie itp. Kobiety stanowią znaczny procent 
pracowników dotkniętych obowiązkami związanymi ze stanem gotowości i nadgodzinami, co 
niewątpliwie stanowi przeszkodę w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego. 

Poprawka 6
ART. 1 PUNKT 8

art. 22 ust. 1 (dyrektywa 2003/88(WE)
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1. Państwa Członkowskie mają prawo 
wyboru niestosowania art. 6, przy 
poszanowaniu zasad ogólnych ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 
Jednakże wprowadzenie w życie 
wymienionego prawa wyboru musi być 
wyraźnie przewidziane przez układ 
zbiorowy lub umowę zawartą między 
parterami społecznymi na poziomie 
krajowym lub regionalnym lub zgodnie z 
ustawodawstwem i/lub praktykami 
krajowymi, na mocy układów zbiorowych 
lub umów zawartych między partnerami 
społecznymi na odpowiednim poziomie.

Wprowadzenie w życie wymienionego 
prawa wyboru jest również możliwe na 
mocy umowy między pracodawcą i 
pracownikiem, w przypadku gdy nie 
obowiązuje żaden układ zbiorowy oraz gdy 
w zainteresowanym przedsiębiorstwie lub 
zakładzie nie istnieje reprezentacja 
pracowników uprawniona do zawierania 
układu zbiorowego lub umowy między 
partnerami społecznymi w wymienionej 
dziedzinie, w ramach ustawodawstwa i/lub 
praktyk krajowych."
(1a) W każdym przypadku, Państwa 
Członkowskie korzystające z prawa wyboru 
przewidzianego w ust. 1 muszą podjąć 
środki konieczne do zapewnienia, iż:
a) żaden pracodawca nie żąda od 
pracownika wykonywania pracy dłużej niż 
przez czterdzieści osiem godzin podczas 
okresu siedmiu dni, obliczonego jako 
średnia okresu rozliczeniowego 
określonego w art. 16 lit. b), chyba że 
otrzymał on pisemną zgodę pracownika na 
wykonywanie takiej pracy. Ważność takiej 
zgody nie może przekraczać jednego roku, z 
możliwością odnowienia. Zgoda wyrażona 
w momencie podpisywania indywidualnej 
umowy o pracę lub podczas okresu 
próbnego jest nieważna.
b) żaden pracownik nie może ponosić 
szkody z powodu niewyrażenia zgody na 
wykonywanie takiej pracy; 

1. Państwa Członkowskie zagwarantują, że 
od dnia, o którym mowa w art. 4 niniejszej 
dyrektywy, tygodniowy czas pracy, wraz z 
nadgodzinami, nie będzie przekraczał 48 
godzin.
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c) żaden pracownik nie może wykonywać 
pracy dłużej niż przez sześćdziesiąt pięć 
godzin w jakimkolwiek tygodniu, chyba że 
układ zbiorowy lub umowa zawarta między 
partnerami społecznymi stanowią inaczej;
d) pracodawca przechowuje uaktualnioną 
dokumentację odnoszącą się do wszystkich 
pracowników, którzy wykonują taką pracę 
oraz dotyczącą liczby godzin rzeczywiście 
przepracowanych;
e) dokumentacja jest udostępniana 
właściwym władzom, które mogą zakazać 
lub ograniczyć, ze względów bezpieczeństwa 
i/lub zdrowia pracowników, możliwość 
przekroczenia maksymalnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy;
f) pracodawca, na żądanie właściwych 
władz, dostarcza im informacji w sprawie 
wyrażonej przez pracowników zgody na 
wykonywanie pracy przekraczającej 
czterdzieści osiem godzin podczas okresu 
siedmiu dni obliczonego jako średnia 
okresu rozliczeniowego określonego w art. 
16 lit. b), jak również informacji na temat 
godzin rzeczywiście przepracowanych przez 
tych pracowników.

Uzasadnienie

Przepis dotyczący prawa wyboru („opt-out”) zawarty w art. 22 powinien zostać jak 
najszybciej zniesiony, ponieważ pozostaje w jawnej sprzeczności z celami i zapisami 
dyrektywy oraz z podstawowymi zasadami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Oprócz tego 
jest niezgodny z zasadami Traktatu i sprzeczny ze wszystkimi dowodami wskazującymi, że 
nienormowany czas pracy powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, a także dla godzenia życia rodzinnego i zawodowego, zwłaszcza przez kobiety.
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