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Dotyczy: Petycji 0709/2007, którą złożyła Paulina Sikorska-Radek (Polska)
w sprawie warunków zatrudnienia polskich lekarzy pracujących 
w publicznym sektorze służby zdrowia

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odwołuje się do niedorzecznych warunków zatrudnienia i wynagradzania 
polskich lekarzy pracujących w publicznym sektorze służby zdrowia. Wiosną 2007 r. warunki 
te doprowadziły do masowych strajków, które nie przyniosły zadowalających wyników. 
Składająca petycję zaznacza, że stosując obecną politykę płacową i zatrudnienia wobec 
lekarzy, właściwe polskie władze dopuszczają się poważnego łamania zarówno dyrektywy 
Rady 93/104/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, jak i dyrektywy 
2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji 
czasu pracy. W związku z tym składająca petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia 
kroków w celu poprawy przyszłych warunków zatrudnienia polskich lekarzy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

I. Petycja

Składająca petycję odnosi się do trzech powiązanych ze sobą kwestii: 

 warunków zatrudnienia lekarzy pracujących w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, w szczególności niskich pensji, oraz zgodności z dyrektywą dotyczącą 
czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE),
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 właściwego finansowania publicznej opieki zdrowotnej w Polsce,

 stanu dialogu społecznego władz publicznych ze związkiem zawodowym lekarzy 
w kontekście wspomnianych wyżej kwestii. 

II. Uwagi Komisji do petycji

Większość kwestii uwzględnionych w niniejszej petycji nie wchodzi w zakres kompetencji 
Wspólnoty Europejskiej. 

2.1 Finansowanie systemów publicznej opieki zdrowotnej i zarządzanie nimi

Na mocy postanowień traktatu zarządzanie systemami opieki zdrowotnej leży w gestii władz 
krajowych.

2.2 Aspekty związane z dialogiem społecznym

W imieniu OZZL (Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy) składająca petycję 
wyjaśnia, że organizację tę pozbawiono prawa do niezależnego negocjowania płac lekarzy, 
a przeciw strajkującym medykom wszczęto oszczerczą kampanię. Wycofano też zgodę 
na podpisanie układu zbiorowego.

Komisja musi przypomnieć, że Wspólnota nie ma kompetencji do wydawania prawnie 
wiążących środków, jako że w art. 137 ust. 5 traktatu WE dotyczącym „przepisów 
społecznych” wyraźnie stwierdza się, iż „postanowienia niniejszego artykułu nie mają 
zastosowania do wynagrodzeń ani do prawa zrzeszania się, ani do prawa strajku, ani do 
prawa lokautu”.

Jednak na mocy art. 138 traktatu WE Komisja ułatwia europejski dialog społeczny, 
a w 2007 r. utworzyła komitet dialogu społecznego w sektorze szpitalnym, który skupia 
pracodawców i pracowników z europejskich organizacji HOSPEEM i EPSU. Organizacjom 
tym przyznano status „europejskich partnerów społecznych” dla tego sektora. One same 
składają się z organizacji krajowych uznanych za partnerów społecznych w kilku krajach.

A zatem OZZL powinien wnieść tę sprawę do europejskiego komitetu dialogu społecznego 
w sektorze szpitalnym.

2.3 Warunki zatrudnienia lekarzy pracujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Stawki płac, w tym płac lekarzy zatrudnianych przez władze publiczne, to zagadnienie prawa 
krajowego. Prawo pracy UE nie obejmuje tej kwestii. W szczególności Trybunał 
Sprawiedliwości kilkakrotnie orzekł1, że dyrektywa dotycząca czasu pracy (dyrektywa

                                               
1 Patrz na przykład Vorel, C-437/05, wyrok datowany na 11 stycznia 2007 r. 
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2003/88/WE)1 jest dyrektywą z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa, i jako taka nie obejmuje 
stawek płac.

Główna kwestia poruszana przez składającą petycję, wchodząca w zakres kompetencji Unii, 
odnosi się do zgodności z dyrektywą dotyczącą czasu pracy.

Składająca petycję stwierdza, że Polska nie dokonała transpozycji dyrektywy dotyczącej 
czasu pracy w odniesieniu do lekarzy pracujących w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, mimo wyroku polskiego sądu, który uznał, że dyrektywa ta powinna zostać 
wprowadzona w życie. 

Faktem jest, że po dacie złożenia petycji miały miejsce znaczące zmiany legislacyjne w tym 
zakresie. 

Czas pracy lekarzy zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce jest 
uregulowany w prawodawstwie specjalnym, Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ) 
91/1991. Do dnia 1 stycznia 2008 r. Ustawa o ZOZ-ach nie była zgodna z wymogami 
dyrektywy dotyczącej czasu pracy. Główne kwestie to: 

- czas dyspozycyjności w miejscu pracy nie był uznawany za czas pracy (co wymagane jest 
zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości w sprawie SIMAP (sprawa C-303/98) 
i Jaeger (sprawa C-151/02))

- lekarze nie otrzymywali odpoczynku wyrównawczego za dyspozycyjność w okresie 
minimalnego odpoczynku wymaganego przez dyrektywę,

- godziny pracy lekarzy (w tym czas dyspozycyjności) znacząco przekraczały limity średniego 
tygodniowego czasu pracy (48 godzin na tydzień, w tym nadgodziny) określonego przez
dyrektywę.

Komisja pisała w tych sprawach do władz krajowych. Jak wspomina składająca petycję,
polskie sądy wydały też kilka decyzji w kwestii zgodności Ustawy o ZOZ-ach
z przedmiotową dyrektywą2. 

Władze krajowe zmodyfikowały Ustawę o ZOZ-ach ustawą zmieniającą z dnia 27 sierpnia 
2007 r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. Po wprowadzeniu prawodawstwa 
zmieniającego polska ustawa wydaje się obecnie stanowić, co następuje:

- cały czas dyspozycyjności w miejscu pracy należy liczyć jako czas pracy,

- równoważny odpoczynek wyrównawczy należy zapewnić w sytuacji, gdy lekarz nie otrzyma 
minimalnego dobowego czy tygodniowego okresu odpoczynku wymaganego przez dyrektywę,
                                               
1 Dz.U. L 299 z 18.11.2003, str. 9. Dyrektywa ta konsoliduje i zastępuje (ze skutkiem od dnia 2 sierpnia 

2004 r.) wcześniejszą dyrektywę dotyczącą czasu pracy 93/104/WE, do której również odnosi się składająca 
petycję. 

2 Wyrok sądu rejonowego IV Pa 445/06 z dnia 29 grudnia 2006 r., a następnie wyrok Sądu Najwyższego I PK 
265/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. 
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- tygodniowy czas pracy lekarzy (w tym nadgodziny i czas dyspozycyjności) nie może 
przekraczać średnio 48 godzin na tydzień, chyba że dany pracownik wyrazi zgodę na opcję
„opt-out”1 przewidzianą w art. 22 dyrektywy dotyczącej czasu pracy.

Władze krajowe informują, że zachowanie zgodności z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości 
w tym sektorze stworzy znaczące wyzwania w zakresie finansowania i organizacji usług 
zdrowotnych, a także wymagać będzie wprowadzenia przepisu dotyczącego opcji „opt-out” 
w obszarze zdrowotnym wraz ze zmianą dotyczącą czasu dyspozycyjności.

Nowa opcja „opt-out” przewidziana jest w ustawie zmieniającej z 2007 r. i ma zastosowanie 
wobec lekarzy oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem wykonujących zawód 
medyczny i pracujących w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których 
stan zdrowia wymaga 24-godzinnej opieki. 

Jeżeli pracownik taki udzieli uprzednio dobrowolnej zgody na piśmie, można wymagać 
od niego dyspozycyjności na stanowisku medycznym, co sprawi, że całkowity czas pracy 
przekroczy 48 godzin na tydzień przy uwzględnieniu średniej z 4 miesięcy. Nie istnieje 
wyraźny limit godzin, jakie może przepracować pracownik w ramach opcji „opt-out”. Wydaje 
się, że wymagane przez dyrektywę warunki zabezpieczające zostały na ogół 
przetransponowane. Niektóre szczegóły muszą być dalej wyjaśnione. 

III. Wnioski

Niektóre z kwestii poruszanych przez składającą petycję, w tym stawki płac lekarzy 
zatrudnionych w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej, nie wchodzą w zakres
wspólnotowego prawa pracy. 

Głównym zagadnieniem wspólnotowego prawa pracy poruszanym w niniejszej petycji jest 
zgodność warunków zatrudniania lekarzy w Polsce z wymogami dyrektywy dotyczącej czasu 
pracy. Odnośna ustawa krajowa była uprzednio niezgodna z prawem krajowym. Komisja 
napisała w tej sprawie do władz krajowych. 

Władze polskie zmieniły prawo ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. W rezultacie prawo 
krajowe wydaje się teraz grosso modo zgodne z dyrektywą dotyczącą czasu pracy. Obecnie 
Komisja kończy dogłębną analizę wprowadzonych zmian prawnych. Nie są jeszcze jasne 
pewne szczegóły, a zwłaszcza czas dobowego odpoczynku wyrównawczego i aspekty
warunków zabezpieczających dla opcji „opt-out”. Komisja będzie dokładnie monitorować 
sytuację i informować Parlament o wszelkich dalszych wydarzeniach.

                                               
1 Na mocy art. 22 dyrektywy dotyczącej czasu pracy państwo członkowskie ma prawo wyboru, w drodze 

odstępstwa, niestosowania maksymalnego limitu średniego 48-godzinnego tygodniowego czasu pracy 
z uwzględnieniem nadgodzin. Można to uczynić tylko przy zachowaniu konkretnych warunków 
zabezpieczających i w oparciu o uprzednią dobrowolną i opartą na informacjach zgodę danego pracownika. 
W szczególności art. 22 ust. 1 lit. b) przewiduje, że żaden pracownik nie dozna krzywdy ze strony 
pracodawcy ze względu na odmowę wykonywaniu pracy w wymiarze większym niż 48 godzin na tydzień 
czy wycofania zgody na taką pracę. 
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