
 

Równowaga między życiem zawodowym a
prywatnym rodziców: nowe przepisy dotyczące
opieki nad rodziną
 
Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy umożliwiające rodzicom i opiekunom
lepsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
 
Elastyczniejsze warunki pracy oraz urlop rodzinny/opiekuńczy ułatwią pracującym rodzicom i
opiekunom zachowywać równowagę między interesami prywatnymi a zawodowymi oraz
pozwolą im uniknąć konieczności wyboru między rodziną a pracą zawodową, co jest krokiem w
stronę bardziej socjalnej Europy.
 
Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym wspiera równość płci
 
Kobiety w UE – wśród których w 2017 r. poziom zatrudnienia wynosił 66,5% (w przypadku
mężczyzn analogiczny odsetek to 78%) – znacznie częściej pracują w niepełnym wymiarze
czasu, aby móc połączyć pracę z opieką nad dziećmi lub krewnymi. Naraża je to na przerwy w
aktywności zawodowej, co przyczynia się do zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze
względu na płeć. 
 
Nowe przepisy w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i
opiekunów, za którymi Parlament opowiedzial się 4 kwietnia, mają zaradzić niedostatecznej
obecności kobiet na rynku pracy, skuteczniej zachęcić ojców do korzystania z urlopów
rodzinnych oraz wspierać równość płci i równość szans.
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wlaczenie-i-zabezpieczenie-spoleczne/20170616STO77648/europa-socjalna-co-parlament-robi-w-zakresie-polityki-spolecznej
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_10&language=en
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170609STO77059/40-owa-roznica-w-emeryturach-kobiet-i-mezczyzn-w-ue-pe-chce-ja-zmniejszyc
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0085(COD)
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190712STO56961/the-parliament-s-fight-for-gender-equality-in-the-eu


•

Najważniejsze zmiany:
 

Prawo do co najmniej 10 dni roboczych urlopu dla ojca lub równoważnego drugiego
rodzica (w przypadku uznawania przez prawo krajowe), przysługujące w okresie
narodzin dziecka, wypłacane co najmniej na poziomie zasiłku chorobowego;

Nowe przepisy dotyczące opieki nad rodziną
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Indywidualne prawo do co najmniej 4-miesięcznego urlopu rodzicielskiego (w tym 2
miesiące płatne i niepodlegające przeniesieniu). Wysokość świadczenia za okres
niepodlegający przeniesieniu ustalana jest przez państwo członkowskie; 
Prawo  do  5  dni  roboczych (na  rok)  urlopu  opiekuńczego  dla  pracowników
zajmujących  się  poważnie  chorymi  lub  niesamodzielnymi  członkami  rodziny; 
Wzmocnione prawo do korzystania  z  elastycznych warunków pracy  (takich  jak
elastyczne lub zmniejszone godziny pracy) dla pracujących rodziców (posiadających
dzieci do 8. roku życia) i opiekunów.
 

Kolejne kroki
 
Państwa członkowskie będą miały 3 lata na dostosowanie się do nowych przepisów.
 
Więcej o działaniach UE dla praw pracowników
 
 
 UE stale pracuje nad poprawą warunków pracy. W 2019 r., posłowie poparli nowe przepisy
wprowadzające  minimalne  prawa  dla  wszystkich  pracowników,  w  tym  pracowników
zatrudnionych  na  podstawie  nietypowych  form  zatrudnienia  oraz  wykonujących  pracę
niestandardową,  w  tym  pracowników  ekonomii  gig.  Przyjęli  również  reformę  przepisów
dotyczących  pracowników  delegowanych,  aby  lepiej  chronić  ich  prawa.
 
Wspólnota ustanowiła również przepisy dotyczące czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zabezpieczenia społecznego podczas pracy w innym kraju członkowskim.
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy (4 kwiecień 2019 r.) (Angielski)
Procedura legislacyjna
Sprawozdawca David Casa (Grupa Europejskiej Partii Ludowej)
Briefing: Nowa dyrektywa w sprawie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym
(Angielski)
Infografika EPRS: Urlop macierzyński i ojcowski w UE (marzec 2019 r.) (Angielski)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190506STO44344/jak-ue-dba-o-prawa-pracownicze-i-warunki-pracy
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190404STO35070/gig-ekonomia-prawo-unijne-poprawi-prawa-pracownikow-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190404STO35070/gig-ekonomia-prawo-unijne-poprawi-prawa-pracownikow-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wlaczenie-i-zabezpieczenie-spoleczne/20171012STO85930
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wlaczenie-i-zabezpieczenie-spoleczne/20181116STO19213
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190402IPR34670/meps-adopted-measures-to-reconcile-work-and-family-life
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0085(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28122/DAVID_CASA/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf

