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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0885/2007, внесена от Krzysztof Bukiel, с полско гражданство, от 
името на OZZL (Национален лекарски професионален съюз), подкрепена от 
6 770 подписа, относно условията на труд на полските лекари.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обръща внимание на прекомерно ниското заплащане и на 
условията на труд на полските лекари, които работят в системата на общественото 
здравеопазване. Тези условия са довели до многобройни стачки в началото на 2007 г., 
които все още не са дали задоволителни резултати. Вносителят на петицията твърди, че 
с настоящото заплащане и трудова политика спрямо лекарите компетентните полски 
здравни органи носят вина за сериозно нарушение както на Директива 94/104/EО на 
Съвета, така и на Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време; той 
призовава Европейския парламент да вземе мерки, с цел да се подобрят условията на 
труд на полските лекари в бъдеще.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

„1. Петицията
Съдържанието на тази петиция е идентично с това на петиция 709/2007, представена 
по-рано от същия професионален съюз, и се отнася за три свързани помежду си 
въпроса:
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- условията на заетост на лекари, работещи в обществени здравни институции в 
Полша, по-конкретно ниските заплати и спазването на Директивата за работното 
време (Директива 2003/88/ЕО)1

- адекватното финансиране на общественото здравеопазване в Полша

- състоянието на социалния диалог между обществените органи и лекарския съюз 
по отношение на гореспоменатите въпроси.

В петиция 885/2007 има няколко допълнителни въпроса, тъй като писмото, изпратено 
от вносителя на 31 март 2008 г., заявява, че обществените органи са третирали лекарите
несправедливо, в нарушение на директивата за работното време, в няколко конкретни 
случая в определена болница през първото тримесечие на 2008 г.

2. Коментарите на Комисията относно петицията

Някои от въпросите, повдигнати в настоящата петиция, са извън компетенцията на 
Европейския съюз.

2.1 Финансиране и управление на системите на общественото здравеопазване

Съгласно член 152 от Договора за създаване на Европейската общност, действията на 
Общността в областта на общественото здраве зачитат изцяло задълженията на 
държавите-членки да организират и предоставят здравни услуги и медицински грижи.
Следователно всяка държава-членка определя правилата за регулиране на 
организацията и финансирането на здравната си система.

2.2 Аспекти на социалния диалог

Полският професионален лекарски съюз (ППЛС) обяснява, че е лишен от правото на 
независими преговори за заплатите на лекарите, че срещу стачкуващите лекари е 
започната кампания за очерняне и че не е дадено съгласие за подписване на колективно 
споразумение.

Комисията трябва да припомни, че Общността няма компетенции, доколкото член 137, 
параграф 5 от Договора за ЕО относно „социалните разпоредби“ ясно заявява, че 
„разпоредбите на настоящия член не се прилагат спрямо заплащането, правото на 
сдружаване, правото на стачкуване или правото да се налага локаут“.

Все пак, по силата на член 138 от Договора, Комисията подпомага европейския 
социален диалог и през 2007 г. създаде Комисия за социален диалог в болничния 
сектор, която обединява европейските организации на работодателите и на 
служителите HOSPEEM (Асоциация на. работодателите в европейските болници и 
здравеопазване) и EPSU (Европейска федерация на съюзите на публичните служби).
Тези организации са получили статут на „европейски социални партньори“ за своя 

                                               
1 ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 9.
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сектор и се състоят от национални организации, които са признати за социални 
партньори в няколко държави.

Следователно ППЛС трябва да отнесе този проблем до Европейската комисия за 
социален диалог в болничния сектор.

2.3 Условия на заетост на лекари, работещи в обществени здравни институции

Заплащането, включително на лекари, наети от публичните органи, е въпрос на 
националното право. Трудовото право на ЕС не покрива този въпрос. По-конкретно, 
Съдът на Европейските общности няколко пъти е постановявал
1, че директивата за работното време (Директива 2003/88/ЕО)2 е директива относно 
безопасните условия на труд и като такава, не засяга размера на заплащане.

Основният въпрос, повдигнат от вносителя на петицията, който е в компетенциите на 
Съюза, е въпросът за съответствието с директивата за работното време.

Според вносителя на петицията, Полша не е транспонирала директивата за работното 
време по отношение на лекарите, работещи в обществени здравни институции, въпреки 
решението на полския съд, което постановява, че директивата трябва да бъде 
приложена.

Всъщност след датата на подаване на петицията са приети значителни законодателни 
нововъведения.

Работното време на лекари, заети в обществени здравни институции в Полша, е 
регулирано със специално законодателство — Закон за здравните заведения („ZOZ“) 
91/1991. До 1 януари 2008 г. ZOZ не беше в съответствие с изискванията на 
директивата за работното време. Основните проблеми бяха, че:

- времето на разположение на работното място не се разглежда като работно време 
(съгласно решението на Съда на Европейските общности в делата SIMAP (Дело C-
303/98) и Jaeger (Дело C-151/02))

- лекарите не получаваха почивка, като компенсация за времето на разположение по 
време на минималните периоди за почивка, изисквани от директивата

- работното време на лекарите (включително времето на разположение) значително 
надвишаваше ограниченията за средно седмично работно време (48 часа на седмица 
заедно с извънредния труд) определено от директивата.

                                               
1 Виж например Vorel, C-437/05, Заповед от 11 януари 2007 г.

2 Тази директива консолидира и заменя (в сила от 2 август 2004 г.) предишната Директива за 
работното време 93/104/ЕО, на която вносителят на петицията също се позовава.
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Комисията е писала до националните органи във връзка с тези въпроси. Както 
споменава вносителят на петицията, съществуват няколко съдебни решения от полски 
съдилища във връзка със съответствието на ZOZ с директивата1.

Националните органи измениха ZOZ със Закон от 27 август 2007 г., който влезе в сила 
на 1 януари 2008 г. След измененията, в момента законът в Полша е следният:

- цялото време на разположение на работното място се счита за работно време

- когато лекарят пропусне минималните дневни или седмични периоди на почивка, 
определени в директивата, той трябва да получи еквивалентна почивка като 
компенсация

-седмичното работно време на лекарите (включително извънреден труд и време на 
разположение) не може да надвишава средно 48 часа на седмица, освен ако 
съответният служител не е избрал доброволно клаузата за неучастие („opt-out”)'2, 
съгласно член 22 от директивата за работното време.

Националните органи отбелязват, че спазването на решенията на Съда на Европейските 
общности в този сектор ще създаде значителни предизвикателства за финансирането и 
организацията на здравните услуги, и въвеждат разпоредбата за клаузата за неучастие в 
здравния сектор по същото време, по което беше въведено изменението във връзка с 
времето на разположение.

Новата клауза за неучастие е предвидена в поправката със закон от 2007 г. и се отнася 
за лекари и други служители с висше образование, които упражняват лекарска 
професия и които работят в здравни заведения, предназначени за лица, чието 
здравословно състояние изисква 24-часови грижи.

Такива служители, ако предварително дадат доброволно писмено съгласие, могат да 
поемат време на разположение с общо работно време над 48 часа в седмицата, когато е 
разпределено средно за срок от 4 месеца. Няма ясно ограничение върху часовете, които 
могат да бъдат изработени от служител, избрал клаузата за неучастие. По всичко личи, 
че като цяло, защитните мерки, изисквани от директивата, са транспонирани. 
Допълнително трябва да се изяснят някои подробности.

2.4 Предполагаема измама

Допълнителното писмо в петиция 0885/2007 се отнася за промените в полското 
                                               
1 Решение на Окръжния съд IV Pa 445/06 от 29 декември 2006 г., в следствие на решение на 

Върховния съд I PK 265/05 от 6.6.2005 г.

2 Съгласно член 22 от директивата за работното време, държавите-членки могат да изберат, чрез 
дерогация, да не прилагат максималното ограничение от средно 48 работни часа в седмицата заедно 
с извънредния труд. Това може да се осъществи единствено при конкретни защитни условия и с 
доброволното и информирано предварително съгласие на отделния служител. По-конкретно, в член 
22.1, точка б директивата постановява, че никой служител не може да бъде наказван от работодателя 
си поради отказ да работи повече от 48 часа в седмицата или ако оттегли съгласието си за това.
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законодателство, влезли в сила от 1 януари 2008 г., и отбелязва, че съгласно 
измененията, лекарите вече имат право на средно седмично работно време, което не 
надвишава 48 часа, включително извънредният труд и времето на разположение на 
работното място. Над тези часове може да се работи единствено с доброволното 
съгласие на лекаря, който не може да бъде наказан, ако откаже да даде съгласието си.

Но според вносителя на петицията, в конкретни случаи в Регионалната специализирана 
болница в Radom през първото тримесечие на 2008 г. посочените в петицията висши
длъжностни лица, представители на националните органи, са заплашили лекари, които 
не са подписали клаузата за неучастие, с отрицателни последствия и са освободили 
определени лекари, които все пак са отказали да подпишат. Въпросните служители са 
административният ръководител на провинция Mazovia, председателят на Националния 
здравен фонд (NFZ), членове на изпълнителната власт на Mazovia и заместник-
министри на здравеопазването.

Конкретните инциденти, които са споменати са:
- заплахи, че лекарите, които откажат да дадат съгласието си за клаузата за неучастие,
ще загубят работата си
- реалното освобождаване от длъжност на лекари от две конкретни отделения на 
болницата, които са отказали да дадат съгласието си
- коментари на споменатите длъжностни лица, които са били цитирани в националната 
преса и които са описали лекарите, отказали да дадат съгласието си за клаузата за 
неучастие, като лоши хора, които пренебрегват живота и здравето на пациентите си.

Вносителят на петицията посочва, че в резултат на тези действия, лекарите в болницата 
в Radom са подписали клаузата за неучастие.

Член 22, параграф 1, точка б от директивата за работното време ясно постановява, че 
никой служител не може да бъде наказван от работодателя си поради отказ да работи 
повече от часовете, определени в директивата.

Тъй като този въпрос е отнесен до Парламента, Комисията смята да изпрати писмо
директно до вносителя на петицията с молба за предоставяне на пълни подробности, 
които допълнително доказват предполагаемите инциденти, и до националните органи с 
молба за тяхното становище, като си запазва правото да предприеме допълнителни 
действия, които сметне за необходими, в зависимост от отговорите, които получи. Тъй 
като директивата вече е изцяло транспонирана в националното право, въпросните 
лекари имат права и съгласно националното право, които могат да упражнят пряко чрез 
националните съдилища.

3. Заключение

Някои от въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, включително относно 
размера на заплащане за лекари в системата на общественото здравеопазване, не влизат 
в обсега на трудовото право на Общността.
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Основният въпрос, който засяга трудовото право на Общността, повдигнат в петицията, 
е съответствието на условията на заетост за лекарите в Полша с изискванията на 
директивата за работното време. Предишното национално право в тази връзка не беше 
съгласувано с правото на Общността. Комисията уведоми националните органи 
относно този проблем.

Националните органи промениха законодателството, като измененията влязоха в сила 
от 1 януари 2008 г. В резултат на това, в момента националното право е много по-добре 
съгласувано с директивата за работното време. В момента Комисията завършва 
подробния анализ на въведените законови изменения. Все още не са изяснени някои 
подробности, по-специално времето за дневна почивка, като компенсация, и някои 
аспекти от защитните условия във връзка с клаузата за неучастие.

Комисията приема много сериозно предполагаемите инциденти, свързани с 
несправедливо третиране, описани от вносителя на петицията, и има намерението да 
пише директно на вносителя на петицията с молба за предоставяне на пълни 
подробности, които допълнително доказват предполагаемите инциденти, и до 
националните органи с молба за тяхното становище. Тъй като съответните разпоредби 
на директивата вече са транспонирани в националното право, въпросните лекари имат 
права и съгласно националното право, които могат да упражнят пряко чрез 
националните съдилища.

Комисията ще наблюдава ситуацията отблизо и ще информира Парламента при 
евентуално развитие на случая.“


