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Suġġett: Petizzjoni 0709/2007, mressqa minn Paulina Sikorska-Radek, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg għat-tobba Pollakki li jaħdmu fis-settur 
tas-saħħa pubblika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għall-kundizzjonijiet inġusti tal-impjieg  u tal-ħlas tat-tobba Pollakki 
li jaħdmu fis-settur tas-saħħa pubblika. Dawn il-kundizzjonijiet wasslu għal għadd ta’ 
strajkijiet matul ir-rebbiegħa tal-2007, li ma taw ebda riżultat sodisfaċenti. Il-petizzjonanta
tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, meta japplikaw il-politika preżenti dwar il-ħlas u l-impjiegi 
għat-tobba, l-awtoritajiet Pollakki responsabbli għas-saħħa jkunu ħatja ta’ ksur serju kemm 
tad-Direttiva tal-Kunsill 93/104/KE rigward ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħinijiet tax-
xogħol,  kif ukoll tad-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward 
ċerti aspetti tal-organizazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol. Hija għalhekk tistieden lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu miżuri biex fil-ġejjieni titjieb is-sitwazzjoni tal-impjiegi tat-tobba 
Pollakki. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

‘I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għal tliet kwistjonijiet relatati: 
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 kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ tobba li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-saħħa pubblika fil 
Polonja, partikolarment il-pagi baxxi u l-konformità mad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol (Direttiva 2003/88/KE)

 kemm hu adattat l-iffinanzjar tas-saħħa pubblika fil-Polonja

 l-istat tad-djalogu soċjali bejn l-awtoritajiet pubbliċi u t-trejdjunjin tat-tobba, fir-
rigward tal-kwistjonijiet li ssemmew hawn fuq. 

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Ħafna mill-kwistjonijiet koperti minn din il-petizzjoni ma jaqgħux taħt il-kompetenzi tal-
Komunità Ewropea. 

2.1 l-iffinanzjar u l-immaniġġjar tas-sistemi tas-saħħa pubblika

Skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat, l-immaniġġjar tas-sistemi tal-kura tas-saħħa jibqa’ 
f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali.

2.2 Aspetti tad-djalogu soċjali

F’isem id-DTUP (It-Trejdjunjin tat-Tobba Pollakki) tispjega li din l-organizzazzjoni ġiet 
imċaħħda mid-dritt li tinnegozja b’mod indipendenti l-pagi tat-tobba, li kampanja 
malefamanti tnediet kontra t-tobba li kienu qed jistrajkjaw u li ma ngħatax il-kunsens biex jiġi 
ffirmat ftehim kollettiv.

Il-Kummissjoni għandha tiftakar li l-Komunità m’għandhiex il-kompetenzi li toħroġ miżuri li 
jorbtu legalment, speċjalment meta l-Artikolu 137 § 5 KE dwar “dispożizzjonijiet soċjali” 
jistipula biċ-ċar li "id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu m’għandhomx japplikaw għall-paga, 
għad-dritt ta’ assoċjazzjoni, għad-dritt li tistrajkja jew għad-dritt li timponi lock-outs."

Madankollu, bis-saħħa tal-Artikolu 138 KE, il-Kummissjoni tiffaċilita d-djalogu soċjali 
Ewropew u fl-2007 ħolqot kumitat għad-djalogu soċjali fis-settur tal-isptar, li jlaqqa’ l-
organizzazzjonijiet Ewropej ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema l-HOSPEEM u l-EPSU. Dawn l-
organizzazzjonijiet ingħataw l-istejtus ta’ “imsieħba soċjali Ewropej” għas-settur tagħhom u 
huma stess huma komposti minn organizzazzjonijiet nazzjonali li huma rikonoxxuti bħala 
msieħba soċjali f’għadd ta’ pajjiżi.

Id-DTUP għandha, għalhekk, tirreferi din is-sitwazzjoni għand il-Kumitat Ewropew għad-
djalogu soċjali fis-settur tal-isptar.

2.3 Kundizzjonijiet tal-impjieg tat-tobba li jaħdmu f’istituzzjonijiet tas-saħħa pubblika

Ir-rati tal-ħlas, inkluż il-paga tat-tobba li huma impjegati mill-awtoritajiet pubbliċi, huma 
kwistjoni li taqa’ taħt il-liġi nazzjonali. Il-liġi tal-UE dwar ix-xogħol ma tkoprix din il-
kwistjoni. B’mod partikolari, il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet f’diversi okkażjonijiet1 li d-
                                               
1 Ara per eżempju Vorel, C-437/05, Ordni tal-11 ta’ Jannar 2007. 
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Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (Direttiva 2003/88/KE)1 hija direttiva dwar is-saħħa u s-
sigurtà, u fin-natura tagħha, ma tinkludix ir-rati tal-ħlas.  

Il-kwistjoni prinċipali mqajma mill-petizzjonanta, li taqa’ taħt il-kompetenzi tal-Unjoni, hija 
l-kwistjoni dwar il-konformità mad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol.  

Il-petizzjonanta tgħid li l-Polonja ma trasponietx id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol fejn 
għandha x’taqsam mat-tobba li jaħdmu f’istituzzjonijiet tas-saħħa pubblika, minkejja sentenza 
minn qorti tal-Polonja li tagħraf li d-Direttiva għandha tiġi implimentata. 

Fil-fatt, kien hemm xi żviluppi leġiżlattivi sinifikanti f’dan ir-rigward wara d-data tal-
petizzjoni. 

Il-ħin tax-xogħol ta’ tobba impjegati f’istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa fil-Polonja huwa 
regolat minn leġiżlazzjoni speċjali, il-Liġi dwar l-Istabbilimenti tal-Kura tas-Saħħa ('ZOZ') 
91/1991. Sal-1 ta’ Jannar 2008, iz-ZOZ ma kinitx konsistenti mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar 
il-Ħin tax-Xogħol. Il-kwistjonijiet prinċipali kienu li:

- il-ħin tal-on-call fuq il-post tax-xogħol ma kienx meqjus bħala ħin ta’ xogħol (kif mitlub mis-
sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja f’SIMAP (Każ C-303/98) u Jaeger (Każ C-151/02))

- it-tobba ma rċevewx ħin ta’ mistrieħ bħala kumpens għal xogħol on-call waqt perjodi 
minimi ta’ mistrieħ kif stipulat fid-Direttiva

- is-sigħat ta’ xogħol tat-tobba (inkluż il-ħin on-call) jaqbżu kunsiderevolment il-limiti tal-ħin 
medju ta’ xogħol fil-ġimgħa (48 siegħa fil-ġimgħa inkluża s-sahra) kif stipulati mid-Direttiva.  

Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet nazzjonali dwar dawn il-kwistjonijiet. Kif tgħid il-
petizzjonanta, kien hemm ukoll għadd ta’ deċiżjonijiet mill-qrati Pollakki dwar il-konformità 
taz-ZOZ mad-Direttiva2. 

L-awtoritajiet nazzjonali issa emendaw iz-ZOZ, billi emendaw l-Att tas-27 ta’ Awwissu 2007, 
li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2008. Wara l-emendar tal-leġiżlazzjoni, il-liġi fil-Polonja issa 
saret kif ġej:

- kull ħin on-call fuq il-post tax-xogħol għandu jiġi magħdud bħala ħin ta’ xogħol

- perjodu ekwivalenti ta’ serħan li jikkumpensa għandu jiġi provdut meta tabib jitlef perjodi
minimi ta’ serħan ta’ kuljum jew ta’ kull ġimgħa kif titlob id-Direttiva

-il-ħin tax-xogħol ta’ kull ġimgħa tat-tobba (inkluża s-sahra u l-ħin on-call) ma jistax jaqbeż 
medja ta’ 48 siegħa fil-ġimgħa, sakemm ħaddiem partikolari ma jkunx għażel li ma jkunx 

                                               
1 ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9. Din id-Direttiva tikkonsolida u tieħu post (b’effett mit-2 ta’ Awwissu 2004) id-

Direttiva ta’ qabel dwar il-Ħin tax-Xogħol 93/104/KE,  li l-petizzjonanta tagħmel referenza għaliha wkoll.

2 Sentenza ta’ Qorti Reġjonali IV Pa 445/06 tad-29 ta’ Diċembru 2006, li ssegwi sentenza tal-Qorti Suprema 
IPK 265/05 tas-06.06.2005.
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parti minn dan1kif stipulat mill-Artikolu 22 tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol.

L-awtoritajiet nazzjonali jindikaw li l-konformità mad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja 
f’dan is-settur se timponi sfidi kunsiderevoli dwar l-iffinanzjar u l-organizzazzjoni tas-servizzi 
tas-saħħa, u introduċew dispożizzjoni biex dak li jkun ikun jista’ jagħżel li jibqa’ barra minn 
dan kollu fis-settur tas-saħħa fl-istess żmien li saret l-emenda rigward il-ħin on-call.

Il-possibiltà l-ġdida li tibqa’ barra hija provduta skont l-Att emendat tal-2007, u japplika għat-
tobba u ħaddiema oħrajn li għandhom edukazzjoni iktar għolja u li qed isegwu professjoni 
medika, u li qed jaħdmu fi stabbilimenti ta’ kura tas-saħħa intenzjonati għal persuni li l-istat 
ta’ saħħa tagħhom jirrikjedi kura 24-siegħa. 

Tali ħaddiem jista’, jekk ikun ta kunsens volontarju bil-miktub minn qabel, ikun mitlub 
jagħmel ħin mediku on-call li bih il-ħin totali tax-xogħol ikun ta’ iktar minn 48 siegħa fil-
ġimgħa, meta tittieħed medja tiegħu fuq erba’ xhur. M’hemmx limitu espliċitu għas-sigħat li 
jistgħu jinħadmu minn ħaddiem li jkun għażel li jibqa’ barra. Il-kundizzjonijiet protettivi li 
titlob id-Direttiva jidher li, inġenerali, ġew trasposti. Xi dettalji għadhom iridu jiġi ċċarati 
aħjar. 

III. Konklużjonijiet

Uħud mill-kwistjonijiet li tqajmu mill-petizzjonanta, inkluż ir-rati li bihom jitħallsu t-tobba li 
jaħdmu f’sistemi ta’ saħħa pubblika, ma jaqgħux taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-
Komunità dwar ix-xogħol. 

Il-kwistjoni prinċipali tal-liġi tal-Komunità dwar ix-xogħol li tqajmet mill-petizzjonanta 
kienet dwar il-konformità tal-kundizzjonijiet tal-impjieg għat-tobba fil-Polonja mar-rekwiżiti 
tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. Il-liġi nazzjonali rilevanti qabel ma kinitx konsistenti 
mal-liġi tal-Komunità. Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet nazzjonali dwar dan. 

L-awtoritajiet nazzjonali biddlu l-liġi li se tidħol fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2008. Bħala riżultat 
ta’ dan, il-liġi nazzjonali tidher li hi f’konformità grosso modo mad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol. Għalissa l-Kummissjoni qed tlesti l-analiżi dettaljata tagħha tal-emendi legali li ġew 
introdotti. Xi dettalji, partikolarment iż-żmien tas-serħan ta’ kumpens ta’ kuljum u dwar 
aspetti tal-kundizzjonijiet protettivi għal min jagħżel li jibqa’ barra, għadhom mhumiex ċari. 
Il-Kummissjoni se tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib, u se żżomm lill-Parlament infurmat 
dwar żviluppi oħra li jsiru.’

                                               
1 Skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, Stat Membru jista’ jagħżel, permezz ta’ deroga, li 

ma japplikax il-limitu massimu ta’ medja ta’ 48 siegħa xogħol fil-ġimgħa, inkluż is-sahra. Dan jista’ jsir biss 
suġġett għal kundizzjonijiet ta’ protezzjoni speċifikati, u għal kunsens ħieles u infurmat minn qabel mill-
ħaddiem partikolari konċernat. B’mod partikolari d-Direttiva tistipula fl-Artikolu 22.1(b) li l-ebda ħaddiem 
ma jista’ jkun suġġett għall-ebda detriment minn min iħaddmu f’każ li jirrifjuta li jaħdem iktar minn 48 
siegħa fil-ġimgħa jew jekk ma jagħtix kunsens li jagħmel dan. 


