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Tárgy:  A Paulina Sikorska-Radek, lengyel állampolgár által benyújtott 0709/2007.
számú petíció a közegészségügyben dolgozó lengyel orvosok alkalmazási 
feltételeiről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal a közegészségügyben dolgozó lengyel orvosok elfogadhatatlan 
alkalmazási feltételeire és fizetésére. Ezek a körülmények 2007 tavaszán széles körű 
sztrájkhoz vezettek, ami nem járt kielégítő eredménnyel. A petíció benyújtója rámutat, hogy 
az orvosok számára nyújtott jelenlegi fizetési és foglalkoztatási feltételekkel a felelős lengyel 
egészségügyi hatóságok súlyosan megsértik a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 
93/104/EK tanácsi irányelvet, valamint a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet. Ezért arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy tegyen intézkedéseket a lengyel orvosok jövőbeni foglalkoztatási helyzetének javítása 
érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

„I. A petíció

A petíció benyújtója három kapcsolódó kérdésre utal: 
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 a lengyelországi közegészségügyi intézményekben foglalkoztatott orvosok 
alkalmazási feltételei, különösen az alacsony fizetések és a munkaidőről szóló 
irányelvnek (2003/88/EK irányelv) való megfelelés

 a lengyelországi közegészségügy finanszírozásának megfelelősége 

 a hatóságok és az orvosok szakszervezete közötti szociális párbeszéd helyzete a fent 
említett kérdések tekintetében. 

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A petícióban tárgyalt kérdések többsége nem tartozik az Európai Közösség hatáskörébe. 

2.1. A közegészségügyi rendszerek finanszírozása és igazgatása

A Szerződés rendelkezései szerint az egészségügyi rendszerek irányítása a nemzeti hatóságok 
hatáskörében marad.

2.2. A szociális párbeszéddel kapcsolatos szempontok

A DTUP (az orvosok lengyelországi szakszervezete) nevében a petíció benyújtója kifejti, 
hogy a szervezetet megfosztották azon jogától, hogy az orvosok fizetéséről önállóan 
tárgyaljon, hogy rágalomkampányt indítottak a sztrájkoló orvosok ellen, valamint hogy a 
kollektív szerződés aláírásához való hozzájárulást megtagadták.

A Bizottságnak emlékeztetnie kell arra, hogy a Közösség nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, 
hogy jogilag kötelező erejű intézkedéseket bocsásson ki, vagyis az EK-Szerződés „szociális 
rendelkezésekről” szóló 137. cikkének (5) bekezdése kifejezetten elrendeli, hogy „e cikk 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni a díjazásra, az egyesülési jogra, a sztrájkjogra vagy a 
kizárás jogára.”

Mindemellett az EK-Szerződés 138. cikke értelmében a Bizottság elősegíti az európai 
szociális párbeszédet, és a kórházi ágazatban 2007-ben létrehozta a szociális párbeszédért 
felelős bizottságot, amely egyesíti a munkáltatók és a munkavállalók európai szervezeteit, a
HOSPEEM-et és az EPSU-t. E szervezetek az ágazatban elnyerték az „európai szociális 
partnerek” státust, és maguk olyan nemzeti szervezetekből állnak, amelyeket számos 
országban szociális partnerként ismernek el.

Ezért a DTUP-nak a kórházi ágazat európai szociális párbeszédért felelős bizottságához kell 
fordulnia ezzel a helyzettel kapcsolatban.

2.3. A közegészségügyi intézményekben foglalkoztatott orvosok alkalmazási feltételei

A bérszint, többek között a hatóságok által alkalmazott orvosok díjazása, a nemzeti jog 
hatálya alá tartozik. Az EU munkajoga nem terjed ki erre a kérdésre. A Bíróság számos 



CM\756142HU.doc 3/5 PE416.408v01-00

HU

alkalommal kifejtette véleményét1, miszerint a munkaidőről szóló irányelv (a 2003/88/EK 
irányelv)2 egészségvédelmi és biztonsági irányelv, így nem terjed ki a bérszintre.  

A petíció benyújtója által felvetett legfontosabb, az Unió hatáskörébe tartozó kérdés a 
munkaidőről szóló irányelvnek való megfelelés.  

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Lengyelország a közegészségügyi intézményekben 
dolgozó orvosok tekintetében nem ültette át a munkaidőről szóló irányelvet egy lengyel 
bíróság ítélete ellenére, amely elismeri, hogy az irányelvet végre kell hajtani. 

Valójában a petíció benyújtását követően bizonyos jelentős jogalkotási fejlemények történtek
ebben a tekintetben. 

A lengyelországi közegészségügyi intézményekben alkalmazott orvosok munkaidejét külön 
jogszabály, az egészségügyi intézményekről szóló 91/1991. sz. törvény („ZOZ”) szabályozza. 
2008. január 1-jéig a ZOZ nem volt összhangban a munkaidőről szóló irányelv 
követelményeivel. A főbb problémák a következők voltak: 

- a munkahelyen teljesített ügyeleti idő nem minősült munkaidőnek (ahogy azt a Bíróság által 
a SIMAP- (C-303/98. sz.) és a Jaeger-ügyben (C-151/02. sz.) hozott ítélet előírja)

- az orvosoknak az irányelv által előírt minimális pihenőidő során teljesített ügyeletért nem 
biztosítottak kompenzáló pihenőidőt

- az orvosok munkaideje (beleértve az ügyeleti időt) lényegesen meghaladta az irányelv által 
az átlagos heti munkaórák (heti 48 óra, a túlórát is beleértve) vonatkozásában meghatározott 
határt.  

A Bizottság levelet írt a nemzeti hatóságoknak e problémákkal kapcsolatban. Ahogy azt a 
petíció benyújtója megemlíti, a lengyel bíróságok számos határozatot is hoztak a ZOZ-nak az 
irányelvnek való megfelelőségéről3. 

A nemzeti hatóságok a 2007. augusztus 27-i törvény módosításával most már módosították a 
ZOZ-t, amely módosítás 2008. január 1-jén lépett hatályba. A módosító jogszabály nyomán a 
lengyel törvény a következőket tartalmazza:

- a munkahelyen teljesített ügyeleti időt minden esetben munkaidőnek kell tekinteni

- egyenértékű kompenzáló pihenőidőt kell biztosítani, amennyiben az orvos az irányelv által 
előírt minimális napi vagy heti pihenőidőt nem használja ki

                                               
1 Lásd például: a C-437/05. sz. Vorel-ügy, 2007. január 11-i végzés.

2 HL L 299., 2003.11.18., 9. o. Ez az irányelv egységes szerkezetbe foglalja és (2004. augusztus 2-tól 
kezdődően) felváltja a munkaidőről szóló korábbi, 93/104/EK irányelvet, amelyre a petíció benyújtója is 
hivatkozik. 

3 A Legfelső Bíróság 2005. június 6-i, I PK 265/05 ítéletét követően a Regionális Bíróság 2006. december 29-
i, IV Pa 445/06 ítélete. 
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- az orvosok heti munkaideje (beleértve a túlórát és az ügyeleti időt) nem haladhatja meg a 
heti átlagos 48 órát, kivéve, ha az egyéni munkavállaló hozzájárul a mentesség („opt-out”) 
alkalmazásának lehetőségéhez1, ahogy azt a munkaidőről szóló irányelv 22. cikke előírja.

A nemzeti hatóságok rámutatnak arra, hogy a Bíróság ezen ágazattal kapcsolatos határozatai 
jelentős kihívásokat fognak előidézni az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és 
szervezése tekintetében, és az ügyeleti idővel kapcsolatos módosítással egy időben 
rendelkezést vezettek be az egészségügyi ágazaton belüli mentességre („opt-out”) 
vonatkozóan.

Az új mentességet („opt-out”) a 2007. évi módosító törvény biztosítja, és ez a mentesség az 
orvosokra és a felsőfokú végzettséggel rendelkező, egészségügyi tevékenységet folytató, 
továbbá olyan egészségügyi intézményekben dolgozó egyéb munkavállalókra vonatkozik, 
amelyek az egészségi állapotuk miatt 24 órás ellátást igénylő személyeknek biztosítanak 
elhelyezést. 

Az ilyen munkavállalóktól – amennyiben előzetesen önkéntes írásos hozzájárulásukat adták –
megkövetelhetik, hogy orvosi ügyeletet vállaljanak, aminek következtében a teljes munkaidő 
4 hónapra arányosan elosztva meghaladja a heti 48 órát. Nincs kifejezett korlátozás arra 
vonatkozóan, hogy a mentesség alkalmazásához hozzájáruló munkavállaló hány órát 
dolgozhat. Úgy tűnik, hogy az irányelv által előírt garanciákat általánosságban átültették. 
Néhány részlet esetében még további tisztázásra van szükség. 

III. Következtetések

A petíció benyújtója által felvetett bizonyos kérdések, beleértve a közegészségügyi 
rendszerben alkalmazott orvosok bérszintjét is, nem tartoznak a közösségi munkajog hatálya 
alá. 

A petíció benyújtója által felvetett legfontosabb, a közösségi munkajog körébe tartozó kérdés 
a lengyelországi orvosok alkalmazási feltételei és a munkaidőről szóló irányelv 
követelményei közötti összhang. A vonatkozó nemzeti jog korábban nem volt összhangban a 
közösségi joggal. A Bizottság levelet írt a nemzeti hatóságoknak ezzel kapcsolatban. 

A nemzeti hatóságok 2008. január 1-jétől kezdődően módosították a törvényt. 
Következésképpen úgy tűnik, hogy a nemzeti jog most már általánosságban összhangban van 
a munkaidőről szóló irányelvvel. A Bizottság jelenleg a bevezetett jogi módosítások részletes 
vizsgálatát végzi. Egyes részletek, különösen a kompenzáló napi pihenőidő beosztása és a 
mentességre vonatkozó garanciák szempontjai, még tisztázásra szorulnak. A Bizottság 
                                               
1 A munkaidőről szóló irányelv 22. cikke szerint a tagállam dönthet úgy, hogy – eltéréshez folyamodva – nem 

alkalmazza az átlagosan 48 órában – beleértve a túlmunkát is – meghatározott maximális heti munkaidőt. 
Erre csak meghatározott garanciák mellett, valamint az érintett egyéni munkavállaló által szabadon és 
megfelelő információk birtokában adott előzetes hozzájárulás esetén kerülhet sor. Nevezetesen az irányelv 
22. cikke (1) bekezdésének b) pontja előírja, hogy a munkavállalót munkáltatója nem hozhatja hátrányos 
helyzetbe azért, mert megtagadja, hogy heti 48 óránál többet dolgozzon, vagy mert nem egyezik bele az 
ilyen munkavégzésbe.
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gondosan nyomon fogja követni a helyzetet és folyamatosan tájékoztatni fogja a Parlamentet 
a további fejleményekről.”


