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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0885/2007, którą złożył Krzysztof Bukiel (Polska) w imieniu OZZL 
(Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy), z 6770 podpisami, w sprawie 
warunków pracy polskich lekarzy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na niemożliwy do przyjęcia poziom płac i warunki pracy 
polskich lekarzy zatrudnionych w państwowej służbie zdrowia. Sytuacja ta doprowadziła do 
licznych strajków w pierwszej połowie 2007 r. Strajki te nie przyniosły jednak 
satysfakcjonujących rezultatów. Składający petycję stwierdza, że przy obecnych pensjach 
oraz polityce w zakresie pracy lekarzy polskie władze odpowiedzialne za politykę zdrowotną 
dopuszczają się poważnego naruszenia dyrektywy Rady 94/104/WE oraz dyrektywy 
2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej 
organizacji niektórych aspektów czasu pracy i wzywa Parlament Europejski do podjęcia 
działań mających na celu poprawę warunków pracy polskich lekarzy w przyszłości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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

1. Petycja
Treść petycji w istotnym stopniu pokrywa się z wcześniej przedłożoną petycją 709/2007 
w imieniu tego samego związku zawodowego i dotyczy trzech powiązanych ze sobą kwestii: 
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- warunków zatrudnienia lekarzy w zakładach państwowej służby zdrowia w Polsce, 
w szczególności niskich zarobków i zgodności z dyrektywą dotyczącą czasu pracy
(dyrektywa 2003/88/WE)1;

- sposobu finansowania państwowej służby zdrowia w Polsce;

- stanu dialogu społecznego między władzami publicznymi a związkiem zawodowym 
lekarzy na temat wcześniej wymienionych problemów.

W petycji 885/2007 poruszone zostały dodatkowe problemy, jako że składający petycję 
w piśmie z dnia 31 marca 2008 r. stwierdził, że lekarze zostali poszkodowani przez władze 
publiczne, które dopuściły się naruszenia dyrektywy dotyczącej czasu pracy w pewnych 
sytuacjach, mających miejsce w podanym z nazwy szpitalu w pierwszym trymestrze 2008 r.

2. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Niektóre ze spraw zawartych w petycji wychodzą poza zakres kompetencji Unii Europejskiej. 

2.1 Finansowanie państwowej służby zdrowia i zarządzanie nią

Zgodnie z art. 152 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w ramach działań
Wspólnoty należy uwzględnić odpowiedzialność państw członkowskich za organizację 
i świadczenie usług zdrowotnych oraz opieki medycznej. Tak więc w gestii każdego państwa 
członkowskiego leży określenie zasad dotyczących organizacji i finansowania służby 
zdrowia.

2.2 Różne aspekty dialogu społecznego

OZZL (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy) tłumaczy, że został pozbawiony prawa 
do samodzielnego negocjowania zarobków lekarzy oraz że prowadzono kampanię 
oczerniającą strajkujących lekarzy, jak również odmówiono zgody na podpisanie układu 
zbiorowego.

W odniesieniu do tych problemów Komisja musi zaznaczyć, że Wspólnota nie ma 
kompetencji prawnych w tym zakresie, gdyż art. 137 ust. 5 Traktatu zawierający 
postanowienia dotyczące zagadnień społecznych wyraźnie stanowi, że 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 Komisja ułatwia prowadzenie europejskiego dialogu 
społecznego, a w 2007 r. założyła Europejski Komitet Dialogu Społecznego w Sektorze 
Szpitalnym, który skupia europejskie organizacje pracodawców i pracowników, HOSPEEM 
i EPSU. Organizacje te mają zapewniony status „europejskiego partnera społecznego” 
w swoich sektorach i same składają się z organizacji krajowych uznawanych za partnerów 
społecznych w kilku państwach.

                                               
1 Dz.U. L 299 z 18.11.2003, str. 9.
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OZZL powinien więc zgłosić tę sytuację Europejskiemu Komitetowi Dialogu Społecznego 
w Sektorze Szpitalnym.

2.3 Warunki zatrudnienia lekarzy w zakładach państwowej służby zdrowia

Stawki wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych przez władze 
publiczne, podlegają prawu krajowemu. Europejskie prawo pracy nie obejmuje tej kwestii.
W szczególności Trybunał Sprawiedliwości w wielu sprawach orzekał1, że dyrektywa
dotycząca czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE)2 odnosi się do bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i nie określono w niej stawek wynagrodzeń. 

Główna kwestia podniesiona przez składającego petycję, która mieści się w zakresie 
kompetencji Komisji, to zgodność z dyrektywą dotyczącą czasu pracy.

Składający petycję stwierdza, że Polska nie dokonała transpozycji dyrektywy dotyczącej
czasu pracy w odniesieniu do lekarzy zatrudnionych w zakładach państwowej służby zdrowia, 
pomimo orzeczenia sądu polskiego, który uznał, że dyrektywa powinna zostać wdrożona. 

Od czasu złożenia przedmiotowej petycji doszło jednak do znacznych zmian 
w ustawodawstwie w tym zakresie. 

Czas pracy lekarzy zatrudnionych w zakładach państwowej służby zdrowia w Polsce 
regulowany jest przez przepisy specjalne, ustawę o zakładach opieki zdrowotnej („ZOZ”), 
Dz. U. nr 91/1991. Do dnia 1 stycznia 2008 r. ustawa ta nie była zgodna z wymogami 
dyrektywy dotyczącej czasu pracy. Dotyczyło to w szczególności następujących kwestii: 

- czas pełnienia dyżuru w miejscu pracy nie był traktowany jako czas pracy (chociaż 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawach SIMAP (C-303/98) i Jaeger (C-151/02)
wprowadziły taki wymóg);

- lekarzom nie przyznawano wyrównawczego odpoczynku po dyżurach podczas minimalnych 
okresów odpoczynku wymaganych na mocy dyrektywy;

- czas pracy lekarzy (wraz z czasem pełnienia dyżurów) w znacznym stopniu przekraczał limit 
średniego tygodniowego wymiaru czasu pracy (48 godzin tygodniowo wraz z pracą 
w godzinach nadliczbowych) określony w dyrektywie.

Komisja skierowała do władz krajowych pismo dotyczące tych problemów. Jak nadmienił
składający petycję, polskie sądy wydały szereg decyzji odnośnie do zgodności ustawy ZOZ 
z przedmiotową dyrektywą3. 

                                               
1 Patrz na przykład sprawy Vorel, C-437/05, postanowienie Trybunału z dnia 11 stycznia 2007 r. 

2 Dyrektywa ta konsoliduje i zastępuje (z mocą od dnia 2 sierpnia 2004 r.) przepisy wcześniejszej dyrektywy 

dotyczącej czasu pracy 93/104/WE, na którą również powołuje się składający petycję. 

3 Wyrok sądu okręgowego IV Pa 445/06 z dnia 29 grudnia 2006 r., po wyroku Sądu Najwyższego II
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Władze krajowe nowelizowały ustawę o ZOZ poprzez przyjęcie ustawy nowelizującej w dniu 
27 sierpnia 2007 r., która weszła w życie dnia 1 stycznia 2008 r. Po poprawkach 
wprowadzonych do ustawodawstwa sytuacja prawna w Polsce przedstawia się w następujący 
sposób:

- cały czas pełnienia dyżurów w miejscu pracy jest liczony jako czas pracy;

- przyznawany jest odpowiedni okres odpoczynku wyrównawczego, jeśli lekarz opuszcza co 
najmniej dzienny lub tygodniowy okres odpoczynku wymagany na mocy dyrektywy;

- tygodniowy wymiar czasu pracy lekarzy (wraz z pracą w godzinach nadliczbowych
i dyżurami) nie może przekraczać średnio 48 godzin tygodniowo, chyba że dany pracownik 
wyraził zgodę na klauzulę „opt-out”1 zgodnie z art. 22 dyrektywy dotyczącej czasu pracy.

Władze krajowe wskazują, że zastosowanie się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
w tym sektorze wiązać się będzie ze znacznym wzrostem nakładów finansowych 
i wyzwaniami dotyczącymi organizacji służby zdrowia. Tak więc równocześnie 
z poprawkami dotyczącymi czasu pełnienia dyżurów wprowadziły klauzulę „opt-out” 
w ramach sektora zdrowia.

Nową możliwość „opt-out” wprowadzono na mocy ustawy nowelizacyjnej z 2007 r. Dotyczy
ona lekarzy i innych posiadających wyższe wykształcenie pracowników wykonujących zawód 
medyczny w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia 
wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

Pracownik taki może, jeśli dobrowolnie wyraził wcześniej na to zgodę na piśmie, być 
zobowiązany do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego, co może prowadzić do 
przekroczenia 48 godzin tygodniowo całkowitego wymiaru czasu pracy, po wyciągnięciu 
średniej z 4 miesięcy. Nie istnieje wyraźny limit liczby przepracowanych godzin, którego 
pracownik, który wyraził zgodę na „opt-out”, nie może przekroczyć. Warunki ochronne 
wymagane na mocy dyrektywy wydają się w ogólnym ujęciu przetransponowane. Do 
wyjaśnienia pozostają niektóre szczegóły.

2.4 Domniemane poszkodowanie

W dodatkowym piśmie załączonym do petycji 0885/2007 nawiązano do zmian, do jakich 
doszło w prawie polskim od dnia 1 stycznia 2008 r. i zwrócono uwagę, że na mocy 
zmienionych przepisów lekarze mają teraz prawo do średniego tygodniowego wymiaru czasy 
pracy, który nie przekracza średnio 48 godzin, licząc wraz z pracą w godzinach 

                                                                                                                                                  
PK 265/05 z dnia 06.06.2005. 

1 Na mocy art. 22 dyrektywy dotyczącej czasu pracy państwo członkowskie może zdecydować na drodze 
odstępstwa, aby nie stosować maksymalnego średniego limitu wymiaru czasu pracy 48 godzin tygodniowo, 
licząc z pracą w godzinach nadliczbowych. Jest to możliwe po spełnieniu szczegółowych warunków 
ochronnych oraz za dobrowolną i świadomą zgodą danego zainteresowanego pracownika. W art. 22 ust. 1 lit. 
b) przedmiotowej dyrektywy podkreślono, że żaden pracownik nie dozna krzywdy ze strony pracodawcy 
z powodu odmowy pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo lub z powodu wycofania 
swojej na to zgody. 
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nadliczbowych i czasem pełnienia dyżurów w miejscu pracy. Zainteresowany lekarz może 
wypracować dodatkowe godziny tylko po dobrowolnym wyrażeniu zgody i nie może on być 
karany za odmowę udzielenia takiej zgody. 

Jednak składający petycję stwierdza, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Radomiu w pierwszym trymestrze 2008 r. doszło do przypadków, w których znani 
z imienia i nazwiska wysocy rangą urzędnicy, będący przedstawicielami władz krajowych, 
rzeczywiście grozili negatywnymi konsekwencjami lekarzom, którzy nie podpisali klauzuli 
„opt-out”, oraz zwolnili tych, którzy mimo to jej nie podpisali. Urzędnicy ci to: wojewoda 
mazowiecki, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), członkowie Zarządu 
Województwa Mazowieckiego oraz wiceministrowie zdrowia. 

Pewne zdarzenia, o których mowa, to: 
- groźby, że lekarze, którzy odmówili wyrażenia zgody na klauzulę „opt-out”, stracą pracę;
- faktyczne zwolnienia lekarzy, którzy odmówili zgody, z dwóch konkretnych oddziałów 
szpitala;
- uwagi znanych z imienia i nazwiska urzędników, które były cytowane w krajowej prasie 
i w których lekarze, którzy nie zgodziliby się na klauzulę „opt-out”, opisywani byli jako źli 
ludzie, którzy lekceważą sobie życie i zdrowie swoich pacjentów.

Składający petycję wskazał, że w wyniku tych działań lekarze szpitala w Radomiu podpisali 
już klauzulę „opt-out”.

Art. 22 ust. 1 lit. b) dyrektywy dotyczącej czasu pracy wyraźnie stanowi, że żaden pracownik 
nie może doznać krzywdy ze strony pracodawcy z powodu braku woli pracowania 
w wymiarze godzin przekraczającym limit wyznaczony w dyrektywie.

Jako że Parlament zwrócił uwagę Komisji na tę sprawę, ma ona zamiar skierować pismo 
bezpośrednio do składającego petycję, aby poprosić o wszystkie szczegóły potwierdzające 
zajście domniemanych zdarzeń, a także do władz krajowych z prośbą o ich uwagi, oraz 
zastrzega sobie prawo podjęcia dalszych działań, które w świetle udzielonych odpowiedzi 
mogą okazać się konieczne. Ponieważ dyrektywa została w całości przetransponowana do 
prawa krajowego, zainteresowani lekarze mają również prawa wynikające z prawa 
krajowego, których przestrzeganie może być bezpośrednio egzekwowane przez sądy krajowe. 

3. Wnioski

Niektóre z kwestii podniesionych przez składającego petycję, w tym stawki wynagrodzenia 
dla lekarzy zatrudnionych w państwowej służbie zdrowia, nie wchodzą w zakres 
wspólnotowego prawa pracy. 

Główna kwestia z zakresu wspólnotowego prawa pracy poruszona w petycji dotyczy 
zgodności warunków zatrudnienia lekarzy w Polsce z wymogami dyrektywy dotyczącej czasu
pracy. Właściwe prawo krajowe niegdyś nie było zgodne z prawem wspólnotowym. Komisja 
napisała o tym władzom krajowym. 
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Władze krajowe zmieniły prawo, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r. W wyniku tych zmian 
obecnie prawo krajowe jest lepiej dostosowane do wymogów dyrektywy dotyczącej czasu
pracy. Komisja dokonuje teraz szczegółowej analizy nowelizacji prawa. Niektóre szczegóły, 
zwłaszcza ustalanie czasu wyrównawczego dziennego odpoczynku oraz dotyczące aspektów 
warunków ochrony związanych z klauzulą „opt-out”, nie są jeszcze jasne. 

Komisja bardzo poważnie traktuje domniemane zdarzenia opisane przez składającego petycję,
w wyniku których doszło do poszkodowania lekarzy, i ma zamiar skierować pismo 
bezpośrednio do składającego petycję, aby poprosić o wszystkie szczegóły potwierdzające
zajście domniemanych zdarzeń, oraz do władz krajowych z prośbą o ich uwagi. Ponieważ 
właściwe przepisy dyrektywy zostały już przetransponowane do prawa krajowego,
zainteresowani lekarze mają również prawa wynikające z prawa krajowego, których 
przestrzeganie może być bezpośrednio egzekwowane przez sądy krajowe. 

Komisja będzie uważnie śledzić sytuację i informować Parlament o dalszym biegu sprawy.


