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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1008/2012, którą złożyła Cecilia Sanna (Włochy) w sprawie 
uznania zaświadczeń lekarskich

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z ustawodawstwem włoskim pracownice w ciąży mają prawo do zaprzestania pracy, 
począwszy od miesiąca poprzedzającego przewidywaną datę porodu oraz przez następne 
cztery miesiące, pod warunkiem, że lekarz specjalista należący do krajowego systemu opieki 
zdrowotnej lub lekarz wyznaczony w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zaświadczą, że 
takie rozwiązanie nie stanowi zagrożenia dla ciężarnej ani dla dziecka.

Według składającej petycję skierowanie do lekarza należącego do krajowego systemu opieki 
zdrowotnej zmniejsza możliwość przedstawienia przez ciężarną zaświadczenia wystawionego 
przez lekarza z innego państwa członkowskiego, ograniczając jednocześnie prawa pracownic 
na terenie UE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Zgodnie z włoskim prawem1 kobiety w ciąży nie mogą pracować przez ostatnie 2 miesiące 
ciąży i pierwsze 3 miesiące po porodzie. 

Włoski ustawodawca prowadził wyjątek od tej zasady, zgodnie z którym ciężarne kobiety 

                                               
1 Artykuł 4 ustawy nr 1204 z dnia 30 grudnia 1971.
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mają prawo zaprzestać pracy na miesiąc przed spodziewaną datą porodu i przez następne 4 
miesiące, pod warunkiem że lekarz-specjalista należący do krajowego systemu opieki 
zdrowotnej lub zatwierdzony przez ten system oraz lekarz odpowiedzialny za zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy w miejscu zatrudnienia zaświadczą, że możliwość ta nie zagraża 
zdrowiu ciężarnej ani jej nienarodzonemu dziecku.

Według składającej petycję skierowanie do lekarza należącego do krajowego systemu opieki 
zdrowotnej zmniejsza możliwość przedstawienia przez ciężarną zaświadczenia wystawionego 
przez lekarza z innego państwa członkowskiego, ograniczając jednocześnie prawa pracownic 
na terenie UE. 

Swoboda przemieszczania się osób stanowi podstawową wolność przysługującą obywatelom 
UE na mocy Traktatów UE. W dziedzinie zabezpieczenia społecznego migrujących 
pracowników UE prawo UE, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009, 
przewiduje koordynację a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza 
to, że każde państwo członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące krajowego 
systemu zabezpieczenia społecznego, w tym rodzaje przyznawanych świadczeń, kryteria 
kwalifikowalności, metody obliczania świadczeń oraz wysokość składek. 

Powyższe oznacza, że prawo krajowe może określać warunki uzyskania świadczeń 
macierzyńskich lub przedmacierzyńskich. Kwestia tego, czy zaświadczenia lekarskie z innych 
państw UE są uznawane przez władze krajowe nie wchodzi w zakres wyżej wspomnianych 
przepisów koordynacyjnych dotyczących zabezpieczenia społecznego.

Wnioski

Nieuznawanie zaświadczeń lekarskich przez włoskich lekarzy nie narusza rozporządzeń (WE) 
nr 883/2004 i 987/2009.


