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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0709/2007, внесена от Paulina Sikorska-Radek, с полско 
гражданство, относно условията за трудова заетост на полски лекари, 
работещи в сферата на общественото здравеопазване

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва неприемливите условия на трудова заетост и 
заплащане на полските лекари, които работят в сферата на общественото 
здравеопазване. Тези условия са довели до мащабни стачки през пролетта на 2007 г., 
които не са довели до задоволителни резултати. Вносителката посочва, че при 
прилагане на съществуващата политика на заплащане и трудова заетост за лекарите, 
компетентните полски органи носят вина за сериозни нарушения както на Директива 
93/104/EО на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време, така 
и на Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета относно някои 
аспекти на организацията на работното време. Поради това тя призовава Европейския 
парламент да предприеме мерки за подобряване на трудовите отношения на полските 
лекари в бъдеще.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

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

‘I. Петицията

Вносителката на петицията засяга три свързани 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)

 Адекватното финансиране на общественото здравеопазване в Полша

 Състоянието на социалния диалог между органите на публичната власт и 
лекарския професионален съюз по отношение на гореспоменатите въпроси. 

II. Коментарите на Комисията относно петицията

По-голямата част от въпросите, засегнати в настоящата петиция, не от компетентността
на Европейската общност. 

2.1 Финансиране и управление на системите на общественото здравеопазване

Съгласно разпоредбите на Договора за ЕО, управлението на системите на 
общественото здравеопазване е отговорност на националните органи.

2.2 Аспекти на социалния диалог

Вносителката на петицията обяснява от името на DTUP (Полския лекарски 
професионален съюз), че тази организация е лишена 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 компетентността да налага 
законово обвързващи мерки, доколкото член 137, параграф 5 от Договора за ЕО 
относно „социалните разпоредби“ ясно посочва, че „разпоредбите на настоящия член 
не се прилагат спрямо заплащането, правото на сдружаване, правото на стачкуване или 
правото да се налага локаут“.

Но по силата на член 138 от Договора за ЕО 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 
сектор и се състоят от национални организации, които са признати за социални 
партньори в няколко държави.

Следователно DTUP 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
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Заплащането, включително на лекари, наети от органите на публичната власт, е въпрос 
на националното право. Трудовото право на ЕС не обхваща този въпрос. По-конкретно,
Съдът на Европейските общности на няколко пъти е постановявал1, че Директивата за 
работното време (Директива 2003/88/ЕО)2 е директива относно безопасните условия на 
труд и, като такава, не засяга размера на заплащането.

Основният въпрос, повдигнат от вносителката на петицията, който е от
компетентността на Съюза, е въпросът за съответствието с Директивата за работното 
време.  

Според вносителката 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 внасяне на петицията са предприети значителни 
законодателни действия в тази насока. 

Работното време на лекарите, заети в обществени здравни институции в Полша, е 
уредено 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 разглеждаха 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 на времето на разположение по 
време на минималните периоди за почивка, изисквани от Директивата;

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

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 директивата3.

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 предвижда 

                                               
1 Вж. например Vorel, C-437/05, Определение от 11 януари 2007 г. 

2 ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 9. Тази Директива консолидира и заменя (в сила от 2 август 2004 г.) 
предишната Директива за работното време 93/104/ЕО, на която вносителката на петицията също се 
позовава.

3 Решение на Окръжния съд IV Pa 445/06 от 29 декември 2006 г., вследствие на решение на Върховния 
съд I PK 265/05 от 06.06.2005 г. 
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следното:

- всички дежурства "на разположение" на работното място се считат 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 дежурства) 
не може да надвишава средно 48 часа на седмица, освен ако съответният служител 
не е избрал доброволно клаузата за неучастие („opt-out“)'1, 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 въведоха разпоредбата за клаузата за неучастие в 
здравния сектор по същото време, по което беше въведено изменението във връзка с 
дежурствата.

Новата клауза за неучастие е предвидена в изменението със закон от 2007 г. и се отнася 
до 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 медицински дежурства 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. 

III. Заключения

Някои от въпросите, повдигнати от вносителката на петицията, включително размерът
на заплащане за лекари в системата на общественото здравеопазване, не влизат в обсега 
на трудовото право на Общността. 

Основният въпрос, който засяга трудовото право на Общността, повдигнат в петицията, 
е съответствието на условията на заетост за лекарите в Полша с изискванията на 
                                               
1 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 д а  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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Директивата за работното време. Предишното национално право в тази връзка не беше 
съобразено 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 като цяло е 
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 ще 
наблюдава ситуацията отблизо и ще информира Парламента за всяко бъдещо развитие 
на случая.

4. Отговор на Комисията на петиции 709/2007 и 885/2007, получен на 17 декември
2009 г.

Съдържанието на тези петиции е много близко. Според изложеното в тях1 условията на 
заетост на лекарите в обществени здравни институции в Полша не отговарят на 
изискванията на Директивата за работното време (Директива 2003/88/ЕО) 2. 

В петиция 0885/2007, с писмо от 31 март 2008 г. вносителят заявява също, че 
публичните органи са заплашвали лекарите с уволнение, в нарушение на Директивата 
за работното време, при конкретни инциденти в определена болница през първата 
четвърт на 2008 г. 

Комисията вече изпрати съобщения във връзка с тези две петиции през ноември 2008 г. 
В тези съобщения се посочва, че: 

 Към датата на внасяне на петициите, условията на заетост за лекарите в 
общественото здравеопазване в Полша не са отговаряли на изискванията на 
Директивата за работното време по няколко пункта. Комисията е писала до 
националните органи по този въпрос.

 Националните органи са направили значителни промени в съответните закони, 
които са в сила от 1 януари 2008 г. (предоставени са подробности). В резултат на 
това националното законодателство вече е много по-близко до изискванията на 
Директивата за работното време.

 Комисията завършва подробния анализ на направените правни промени. Някои 
подробности, най-вече времето на дневна почивка като компенсация за 

                                               
1 В петициите се повдигат и въпроси във връзка с адекватността на финансирането на 
общественото здравеопазване и състоянието на социалния диалог между органите на 
публичната власт и лекарския професионален съюз. В предишното си съвместно 
съобщение Комисията посочи, че тези въпроси не попадат в обхвата на трудовото 
право на Общността.
2 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 
година относно някои аспекти на организацията на работното време, ОВ L 299, 
18.11.2003 г., стр. 9.
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дежурства и някои аспекти на защитните условия във връзка с клаузата за 
неучастие все още не са изяснени.

 В съобщението относно петиция 0885/2007 се добавя, че Комисията е приела 
изключително сериозно твърденията за инциденти, свързани със заплахи за 
уволнение на лекари, описани от вносителя на петицията, и е писала до 
националните органи с искане за техните коментари. След като съответните 
разпоредби на директивата вече са транспонирани в националното 
законодателство, потърпевшите лекари имат права и съгласно националното 
законодателство, които могат да бъдат упражнени пряко чрез националните 
съдилища.

 Комисията ще следи ситуацията отблизо и ще информира Парламента при
евентуално развитие. 

Целта на това допълнително съобщение е да представи на Парламента актуалните 
резултати от допълнителното разследване на Комисията във връзка с двете петиции.

Развитие на случая и оценка на Комисията

Службите на Комисията продължиха да следят внимателно практическото прилагане на 
промените в националното законодателство, споменати в предишното съобщение.

В службите на Комисията са заведени жалби във връзка с повдигнатите в петициите 
въпроси. Службите на Комисията се свързаха директно с организацията, 
представлявана от вносителите на петициите, последно през май 2009 г., за да получат 
нейната оценка за практическото прилагане на Директивата за работното време в 
работата на лекарите в общественото здравеопазване в Полша на този етап.

Това допълнително съобщение взема предвид подробните отговори, получени до края 
на юни 2009 г. Първо се разглежда цялостното спазване на Директивата за работното 
време (точка a) по-долу), а след това конкретните твърдения за заплахи за уволнение
(точка б) по-долу).

a) Цялостно спазване на изискванията на директивата

Като цяло, изглежда че прилагането на минималните стандарти, изисквани от 
Директивата за работното време по отношение на работното време на лекарите в 
общественото здравеопазване са се подобрили значително след промените в 
националното законодателство, в сила от 1 януари 2008 г.

Изглежда, че, както се изисква от измененото законодателство,
- дежурствата "на повикване" на работното място вече се разглеждат като 
работно време за лекарите в общественото здравеопазване, в съответствие с 
решенията на Съда на Европейските общности по дела SIMAP1 и Jaeger2, 

                                               
1 SIMAP, дело C-303/98, решение от 3 октомври 2000 г.
2 Jaeger, дело C-151/02, решение от 9 септември 2002 г. 
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- седмичното работно време на лекарите (включително извънреден труд и дежурства 
на работното място) вече не може да надвишава 48 часа средно на седмица, освен ако 
съответният лекар не е дал съгласието си за по-дълго работно време (т.нар. клауза за 
неучастие, съгласно член 22, параграф 1 от Директивата за работното време
- когато  лекарят временно пропусне минималния дневен или седмичен период за 
почивка съгласно директивата, той получава незабавно почивка като компенсация.

Изглежда също така, че през 2008 г. инспекторатът по труда е извършил обстойни 
проверки на обществените болници, за да гарантира, че промените в националното 
законодателство се прилагат правилно. Цялостната информация дава основание да се 
счита, че в много болници въведените в националното законодателство промени са 
довели до значителни промени в организацията на работата и че спазването на 
директивата се е подобрило значително.

По времето на последното съобщение, службите на Комисията все още имаха известни 
притеснения относно яснотата на националните правила във връзка с определянето на 
компенсационните периоди за почивка и липсата на ясна горна граница на допустимите 
работни часове за лекари, които са избрали клаузата за неучастие. Но на този етап не са 
получени оплаквания за възникнали проблеми във връзка с тези въпроси.

Посочените на този етап от вносителите проблеми във връзка с практическото 
приложение на промените като цяло попадат извън обхвата на директивата. Основните 
споменати въпроси са следните:

- структура на заплащането :
Преди последните промени в националното законодателство, като цяло дежурствата на 
лекарите на работното място в Полша не бяха платени. След неотдавнашните промени, 
дежурствата вече се заплащат като извънреден труд. Вносителите считат, че ниското 
заплащане за редовното работно време в комбинация със сравнително високото 
заплащане за извънреден труд подтикват лекарите да работят повече от 48 часа на 
седмица. Но заплащането за редовен труд, извънреден труд и дежурства не попада в 
обхвата на Директивата за работното време: този факт е потвърден от няколко решения 
на Съда на Европейските общности1.

- структурни проблеми в общественото здравеопазване и недостиг на квалифицирани 
лекари:
Вносителите обръщат внимание върху недостига на квалифицирани лекари в 
общественото здравеопазване в Полша, като твърдят, че това създава тежък морален 
натиск върху лекарите да работят извънредни часове, за да гарантират предоставянето 
на основно медицинско обслужване на пациентите.
Само че, финансирането и организацията на общественото здравеопазване е структурен 
проблем, който е от компетентността на държавите-членки. Тези въпроси са извън 
обхвата на трудовото право на ЕС.

- дежурства извън работното място:
                                               
1 Vorel, дело C-437/05, Определение от 11 януари 2007 г. и другите дела, посочени в 
определението.
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Вносителите се тревожат, че статутът на дежурствата "на повикване" извън работното 
място не е ясно определен съгласно измененото национално законодателство.

Съдът на Европейските общности вече изясни позицията относно дежурствата "на 
повикване" извън работното място съгласно законодателството на Общността в делото
SIMAP1. 

Съдът се произнесе, че дежурствата "на повикване", при които лекарят трябва да се 
намира на работното място, следва да се считат за част от работното време по 
смисъла на Директивата за работното време. Съдът добави обаче, че дежурствата, при 
които лекарят е задължен да бъде на разположение, но не е задължен да се намира на 
работното място, не следва да се считат част от работното време, с изключение на 
периодите, през които той оказва медицинска помощ вследствие на получено 
обаждане:

„ситуацията е различна, когато лекарите от екипи за първа помощ имат дежурство, 
като са на разположение във всеки един момент, без да се налага да се намират в 
здравното заведение. Дори ако са на разположение на своя работодател, т.е. той да 
може да се свърже с тях по всяко време, в тази ситуация лекарите могат да
разполагат с времето си с по-малко ограничения и да следват собствения си интерес. 
При тези обстоятелства единствено времето, свързано с реалното предоставяне на 
първа помощ следва да се счита за работно време по смисъла на [Директивата за 
работното време].” 2

Полският Върховен съд се е позовал на този подход в решението си от март 2008 г.3 и 
Комисията счита, че изискванията на законодателството на Общността вече са изцяло 
отразени в националното законодателство.

- липса на заплащане със задна дата за извънредни работни часове:
Между 1 май 2004 г., когато Полша се присъедини към ЕС, и 1 януари 2008 г., когато 
влязоха в сила промените в националното законодателство, националното 
законодателство и практика не съответстваха на изискванията на законодателството на 
Общността по отношение на ограниченията в работното време и минималните периоди 
на почивка за болничните лекари. Според вносителите лекарите следва да получат 
заплащане със задна дата за извънредните работни часове, които са били задължени да 
полагат през този период.

През март 2008 г. Върховният съд на Полша постанови4, че лекарите имат право да 
бъдат компенсирани ефективно съгласно националното законодателство за нарушаване 
на правата им съгласно Директивата за работното време, но съгласно 
законодателството на Общността нямат право на заплащане със задна дата за часовете 
на почивка, през които са били задължени да работят. По този въпрос решението 
прилага правилно законодателството на Общността и в частност Определението на 

                                               
1  SIMAP, дело C-303/98, [2000] ECR I-07963, решение от 3 октомври 2000 г.
2  SIMAP, параграф 50. 
3   Върховен съд на Полша, решение от 13 март 2008 г, дело № 1 PZP 11/07. 
4   Върховен съд на Полша, решение от 13 март 2008 г., дело № 1 PZP 11/07. 
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Съда на Европейските общности във връзка с делото Vorel1. 

- едновременно сключване на няколко договора с един лекар:
Един от въпросите, които все още не са решени, е посоченият от вносителите факт, че 
определени (непосочени) болници правят опити да избягват изискванията на 
Директивата за работното време като назначават лекари едновременно на повече от 
един трудов договор.

Комисията вече подчерта становището си, че в този контекст Директивата за работното 
време следва да се тълкува като отнасяща се за служител, а не за договор. Следователно 
изискванията ѝ не могат да бъдат избегнати чрез назначаването на един служител на 
няколко трудови договора.

б) Случаите на заплахи за уволнение

Случаите на предполагаеми заплахи за уволнение, посочени от вносителя в петиция 
0885/2007, се отнасят за лекари в определена болница, които не са избрали клаузата за 
неучастие, т.е. да работят повече от 48 часа в седмицата (средно) съгласно директивата.

Член 22, параграф 1, буква б) от Директивата за работното време ясно посочва, че 
никой работник не претърпява вреди от работодателя си за това, че не желае да работи 
повече часове от посочените като ограничение в директивата. Също така, Съдът на 
Европейските общности подчертава, че полагането на такива работни часове е валидно 
единствено ако служителят даде конкретно, доброволно и информирано съгласие за 
това2. 
След като Парламентът информира Комисията за повдигнатия от вносителя въпрос, 
отговорният Генерален директор в службите на Комисията писа както до вносителя, 
така и до националните органи, подчертавайки изискването на директивата, че 
съгласието за приемане на клаузата за неучастие се дава доброволно. В писмата се 
подчертава, че Комисията счита този въпрос за изключително важен и моли и двете 
страни да предоставят пълна и подробна информация за споменатите случаи.

Както националните органи, така и вносителят изпратиха подробни отговори, които 
бяха внимателно разгледани от службите на Комисията.

Националните органи подчертават, че националното законодателство е транспонирало 
точно изискването на директивата, че съгласието на служителите за неучастие следва 
да бъде дадено доброволно и че служителите не могат да бъдат третирани по-
неблагоприятно, ако не са дали такова съгласие. Неспазването на това изискване 
представлява нарушаване на правата на служителите, за което може да бъде наложена 
глоба в размер до 30 000 полски злоти, а Националният инспекторат по труда има 
правомощията да следи и налага спазването му.

Според националните органи, решението за закриването на две хирургически 
отделения на Регионалната специализирана болница в Радом е било взето, тъй като те 
                                               
1  Vorel, дело C-437/05, Определение от 11 януари 2007 г.
2 Pfeiffer, дело C-398/01, решение от 5 октомври 2004 г., параграфи 82-86.
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не са могли да наберат достатъчно квалифициран персонал, за да функционират 
правилно за необходимия брой часове.

Националните органи заявяват, че нито ръководството на болницата в Радом, нито
органът, основал болницата, нито друг правителствен орган или агенция са предприели 
действия, имащи за цел да упражняват натиск върху лекарите, които са отказали да 
изберат клаузата за неучастие, или са ги третирали по-неблагоприятно в резултат на 
решението им.

Вносителите предоставиха копие от доклад на Инспектората по труда относно случая 
в Радом от дата 30 април 2008 г. В доклада се посочва, че: 

- на 18 март 2008 г. директорът на болницата в Радом е изпратил писмо до управителя 
на Мазовецкото войводство с искане за временното закриване на 8 отделения на
болницата, тъй като не разполагат с достатъчно персонал, за да осигурят 24-часова 
медицинска помощ за пациентите. В писмото се заявява, че това се налага, тъй като 
лекарите не са се съгласили да приемат клаузата за неучастие.
- на 20 март 2008 г. директорът на Обществения здравен център в Мазовия е издал 
решение за заличаване на две отделения на болницата в Радом от регистъра на 
оторизираните отделения. Мотивите за това решение са, че отделенията са спрели да 
функционират поради липса на медицински персонал.
- в резултат на гореспоменатите решения през март 2008 г. болницата, като 
работодател, е връчила известия за прекратяване на договорите на всички лекари, 
работещи в тези отделения. В известията се посочва, че освобождаването им се дължи 
на прекратяването на дейността на въпросните отделения. В доклада на Инспектората 
по труда се посочва, че той няма правомощията да урежда искове във връзка с 
освобождаване от служебни постове и че както изглежда до датата на изготвяне на 
доклада никой от засегнатите лекари не е обжалвал освобождаването им пред съда по 
трудовоправни дела.
- От 199 лекари, работещи в болницата в Радом, 118 са подписали съгласие за 
неучастие до 19 април 2008 г. По-голямата част от тези съгласия са подписани след 20 
март 2008 г., когато са закрити двете отделения.
- Инспекторатът по труда се е срещнал с няколко лекари в присъствието на 
професионалния лекарски съюз, за да обсъдят подписването от тяхна страна на 
клаузите за неучастие. Според доклада, лекарите са подчертали, че са дали съгласието 
си, защото са искали да осигурят продължаването на работата на отделенията на 
болницата и възможността двете отделения, които са били закрити, да бъдат открити 
отново. Нито един от лекарите не е заявил, че е дал съгласието си в резултат на 
забележки от страна на ръководството или публични лица (вж. по-долу).
- Инспекторатът по труда заключава, че не разполага с доказателства, които да водят
към заключението, че лекарите за били заплашвани с уволнение или подложени на 
лошо отношение. Всеки лекар, който счита, че случаят е такъв, може да заведе съдебно 
производство пред съда по трудовоправни дела, който е компетентният орган в случая.
- Инспекторатът също така посочва, че няма правомощия да издава решения във връзка 
с изказвания на публични лица или публикации в медиите, които са споменати в 
оплакването. Всеки лекар, който счита, че правата му са били нарушени от подобни 
изказвания, може да заведе дело пред граждански или наказателен съд.
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Вносителите заявяват, че: 
- въпреки че отказите за приемане на клаузата за неучастие не са посочени открито като 
причината за освобождаването на лекарите, за всички е било ясно, че това е така,
- публичните органи не са заплашили пряко лекарите, които са отказали да дадат 
съгласие. Но са направени редица публични изявления, обширно публикувани в 
пресата и излъчвани по телевизията, намекващи, че лекарите, които отказват да работят 
извънредни часове, поставят на риск здравето и живота на пациентите. Конкретни 
примери са дадени в доклад, изпратен от вносителите до главния прокурор. Те 
включват и изявление на председателя на Националния здравен фонд, съобщено от 
полската осведомителна агенция на 21 март 2008 г., изявление на заместник-министъра 
на здравеопазването, съобщено от полската осведомителна агенция на същата дата, 
както и изявление, направено от неназован член на администрацията на войводството, 
публикувано във всекидневника Dziennik на 21 март 2008 г.
- след като на 20 март 2008 г. лекарите са решили да приемат клаузата за неучастие, на 
30 март 2008 г. министърът на здравеопазването е взел решение да открие отново 
закритите отделения. В резултат на това известията за освобождаване, изпратени на 
лекарите, са били отменени.
- според вносителите, решението за повторното откриване на отделенията и връщането 
на работа на лекарите е повлияно от факта, че е подадена жалба до Комисията.
- според вносителите, управителят на Мазовецкото войводство е взел решението за 
закриването на въпросните две отделения изключително бързо, също с оглед на 
отрицателното становище, дадено на управителя от регионалния специалист-
консултант по отношение на предложението за закриване на едно от тези отделения. 
- засегнатите лекари, които са отказали да приемат клаузата за неучастие, са 
предложили да дават време на разположение за повиквания от въпросните отделения 
без заплащане, на временна основа, за да подчертаят правото си да не бъдат 
задължавани да работят повече от 48 часа на седмица. 
- в общия контекст, фактът, че въпросните лекари не са заявили открито пред 
Инспектората по труда, че са дали съгласие за клаузата за неучастие по принуда, не 
може да се счита за показателен.

Заключения

Като цяло Комисията счита, че в резултат на промените, направени в националното 
законодателство и влезли в сила от 1 януари 2008 г., в общи линии Полша е изпълнила 
изискванията на Директивата за работното време по отношение на работното време на 
лекарите в обществените здравни заведения.

Както е посочено по-горе, редица въпроси, повдигнати в двете петиции, попадат извън 
обхвата на Директивата за работното време.

Както вносителите, така и националните органи са посочили редица трудности при 
организацията и финансирането на публичното медицинско обслужване, най-вече по 
отношение на недостига на квалифициран медицински персонал. Комисията е наясно с 
въздействието, което тези трудности оказват върху всички страни, и се надява 
постепенно да могат да се намерят решения, които да вземат предвид всичките им 
проблеми, включително чрез конструктивен диалог. Но организацията и 
финансирането на здравните услуги е въпрос от компетентността на държавите-членки 
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и попада извън обхвата на трудовото право на Общността.

Комисията все още има притеснения относно възникналите през март–април 2008 г. 
случаи в болницата в Радом, по-конкретно що се отнася до някои коментари, 
приписани на публични представители и органи на общественото здравеопазване. 
Комисията възнамерява да повдигне този въпрос директно пред националните органи в 
контекста на регистрираната жалба.

Комисията също така има притеснения относно информацията за съществуваща
практика на някои болници за сключване на няколко договора с един лекар с цел 
избягване на прилагането на Директивата за работното време. Комисията възнамерява 
да се свърже допълнително с националните органи, за да изясни този въпрос в 
контекста на регистрираната жалба.


